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Nyílik újra a golyó-hír?
Különös tél. A természet 

(ez már hagyományos) termé
szetesen lehűl, lehiggad ilyen
kor. Vannak dolgok, melyek a 
legforróbb vérmérsékletre ké
pesek feltornászni magukat 
mínusz fokon is. Erről az jut 
eszembe, ahogy a kapatos 
gazda hirtelen felugrik, kis 
ülőpocakján megfeszül a lájbi 
valamennyi gombja, és azt 
üvölti műfelháborodottan: 
"Fogjanak le! Fogjanak le, kü
lönben!...” Különben olyant 
teszek, hogy magam is meg
bánom. Hát ez az. A világot 
megint megosztja a legesleg
szomorúbb gond: ölni vagy 
nem ölni, meghalni vagy nem 
meghalni? A világ egy része 
tüntet (mint rendszerint, ami
óta a tüntetést feltalálták), a 
másikat elragadja a régi kato
nanóta szövege szerint a hév, 
hogy "megállj, megállj kutya 
Szerbia, nem lesz tiéd Herce
govina”, és megint azt hiszi, 
hogy "mire a levelek lehulla
nak" már "győztesen" itthon is 
lesznek dolguk végzetével a 
katonák. Hát ez az! Olyan 
nagy tapasztalat-adag gyűlt 
össze azt illetően, hogy 
könnyű elkezdeni egy hábo
rút, de nehéz megmondani, 
hogy meddig terjed és mikor 
lesz vége, hogy a télen leg
alábbis higgadtabb, hidegvé- 
rűbb fele az emberiségnek 
ellenzi a háború elkezdését. 
Éppen ezzel kapcsolatban 
akad eltöprengeni való. Mert 
hogy ez így megy, amióta csak 
a demokráciát feltalálták: a jó
zanész azt hiszi, hogy mind
mind hallgatnak reá. De az 
emberiség másik fele nem 
hallgat reá, mert őt fűti a harci 
vágy. Nem szokta fűteni, ami

kor fiai koporsóit vagy a róluk 
szóló elszámolást hozza majd 
a posta, annak jegyében, hogy 
hova lettek a katonák és itt 
van már a sok új sír, nyílik 
rajtuk a gólyahír. A golyó-hír 
máris nyílik. Ez a meghök
kentő. Egy király, egy császár, 
egy feudális kövület vagy egy 
új diktatúra majma elmotyog
hatta, hogy "mindent megfon
toltam, mindent meggondol
tam", és vágóhídra küldhette 
alattvalóit. De egy mai imix- 
mimix hóhányó, némi tünte
tés plusz propaganda annyi- 
mint szavazattöbbség által le- 
gimitizált, magas polcra tett új 
napoleónocska honnan veszi 
az erkölcsi bátorságot, hogy 
még egyszer a történelemben 
embert ember ellen bevessen, 
küldjön, parancsoljon? Ha a 
szavazók némi konkrét hábo
rús veszély árán nem óhajta
nak szabadulni a háborús ve
szély teóriájától. Olyan ez, 
m intha maga a pojácává 
ly u g g a to tt Ferenc Ferdi- 
nánd küldte volna a had
üzenetet, szemet szemért, 
Szarajevót Szarajevóért ala
pon, önmagának. A nagy- 
nagy tükör előtt pózolva. 
Még mindig eléggé tönkre 
nem tett, még mindig elég
gé nem kompromittált, még 
mindig eléggé meg nem fi
zetett, túl nem fizetett jövőnk, 
bocsásd meg nekik, ha megint 
nem tudják, mit cselekszenek! 
Avagy tán megint lett császá
runk és Rómánk a zűrös, 
OPEC-ben gazdag közelkele- 
tünkhöz, mint akinek bünte
tésből folyton orrára nő a 
kolbász, mint jog a golyó általi, 
gránát általi, a bomba általi, az 
ostobaság általi halálhoz?

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

A postai lapterjesztő nyilvántartásában a HELIKON katalógus-száma 3012 
Folyóiratunkra a szerkesztőségben is elő lehet fizetni 10 és 14 óra között 
Kolozsvári előfizetőinknek díjtalanul kézbesítjük a HELIKON-t



KIBÉDI VARGA Á R O N

A kívülálló
— Mózes Attiláról —
Az alábbi szöveg a Mikes Kelemen Kör kon

ferenciáján hangzott el, 2002. augusztus 31-én, 
amikor Kibédi Varga Áron Mózes Attilának ítélte 
oda a Kör 2002-es Irodalmi Figyelő'díját.

Már az ókorban azt mondták, hogy Ho
mérosz minden tudás atyja. A homéroszi 
eposzok magukban foglalnak minden tudo
mányt, belőlük bontakozik ki később, folya
matos absztrakció segítségével, a föld
művelés, az orvostudomány és így tovább. 
A görög, majd a középkori eposz és később 
az eposz modem folytatása, a regény, Homé
rosztól Thomas Marínig mindent bekebelez, 
filozófiát, kémiát, zeneesztétikát. A regény 
a begyűjtő műfaj, olyan emberek írják és 
olvassák, akik kíváncsiak az életre és a vi
lágra, akik az irodaimon keresztül a tudást 
keresik.

Ezzel szemben van egy másik narratív 
műfaj, és ez is távoli ősökre tekinthet vissza 
— talán már az 1001 Éjszaka is ebbe az irány
ba mutat —, és ez a műfaj a rövidebb narrá- 
dó, az elbeszélés műfaja. Aki elbeszél, nem 
arra törekszik, hogy a narratíván keresztül 
mindent befogadjon, mindent meghódítson. 
Ellenkezőleg, a nagy egészből csak néhány 
apró, különös eseményt akar kiragadni, o- 
lyant, amelyik különlegessége folytán elme
sélésre érdemes. Egy hosszú regényben el 
lehet például mellesleg mondani azt is, hogy 
valaki megéhezik és bemegy egy vendéglő
be, egy novellában nem. Az anekdota elkép
zelhetetlen poén nélkül. A vendéglőben kell, 
hogy valami váratlan vagy különös dolog 
történjen ahhoz, hogy egy üyen esemény egy 
novella témáját képezze.

Németh Sándor, aki hosszú éveken át a 
Mikes Kelemen Kör tanulmányi napjainak 
fő szervezője volt, az ötvenes és hatvanas 
években eljött időnként Amszterdamba, és 
üyenkor a Damrakon, egy azóta már nem 
létező eszpresszóban, összeültünk, hogy iro
dalomról beszélgessünk. Elsősorban termé
szetesen a magyar irodalomról beszél
gettünk, a hozzánk Budapestről kiszivárgó 
híreket vitattuk meg, de egy üyen alkalom
mal felhívta Sándor a figyelmemet egy — 
akkor — nagyon aktuális és érdekes könyv
re. 1956-ban jdent meg Londonban, The Out
sider volt a dme, a szerző neve Colin Wüson. 
Az outsider/kívülálló az az embertípus, aki 
nem tud úgy élni, mint a többiek, aki nem 
fogadja el a mindennapi élet banalitását és 
sivárságát. Aki kívülről és gyakran értetle
nül nézi a társadalmat. Kívülről. És nézi, nem 
vesz részt benne. Colin Wüson példaként 
Kafkát, Hemingwayt és elsősorban az akkori 
egzisztendalista irodalom nagyjait, Sartre-ot 
és Camus-t említi. Outsider Roquentin, az 
Iszony főhőse, és Meursault, Camus Közönyé
nek a főhőse szintén az. Kívülről nézik a 
többiek életét, nem fogadják el a társadalom 
játékszabályait.

Az Irodalmi Figyelő idei díjazottja egy 
olyan író, akinek gazdag és korántsem elég
gé méltatott életműve ebben a két irodalmi 
hagyományban helyezkedik el. Nem élet- és 
társadalomigenlő regényt ír, hanem rövi
debb történeteket, melyeknek a műfaját ma
ga határozza meg pontosan: regénynek nem
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nevezi őket, egyeseket egy régi szóval "be- 
szély"-nek keresztel, másokat a kamarazene 
mintájára "kamaratörténet"-nek. És a továb
biakban azt fogom bemutatni — ez az elem
zés lesz az idei laudáció oroszlánrésze —, 
hogy ennek az írónak pontosan az "outsider- 
ság" a specifikuma, művei konzekvensen a 
kívüláüó perspektívájából születtek, a kü
lönböző tartalmi és formai megoldások min
den esetben erre a fogalomra vezethetők 
vissza.

Szégyenszemre be kell ismernem, hogy 
ennek a jelentős magyar írónak az írásait 
tavalyig én sem ismertem. 2001 júniusában 
két napot töltöttem Marosvásárhelyen, és a 
helyi magyar nyelvű irodalmi folyóirat, a 
Látó egyik szerkesztője végigvezetett a váro
son. Megmutatta a város nevezetességeit, 
majd elvitt egy helyi magyar könyvekeres- 
kedésbe is, ahol sok új névvel találkoztam, 
olyan prózaírók és költők nevével, akiknek 
a műveit nemcsak Nyugaton, de gyakran 
még Budapesten se nagyon ismerik. A gaz
dag választék láttán kísérőmhöz fordultam: 
mit ajánl, kit-mit vegyek meg. O Mózes At
tila Napnyugati vándorlás dmű kötetét aján
lotta (MENTOR, Marosvásárhely, 2000).

Igaza volt. Hálás vagyok neki. Mózes At
tila a Mikes Kelemen Kör Magyar Irodalmi 
Figyelőjének idei díjazottja.

Időközben több más könyve is eljutott 
hozzám, és ezek megerősítettek abban a 
meggyőződésemben, hogy választásom he
lyes volt. A szerzőt nem ismerem, életéről is 
csak annyit tudok, amit ezeknek a könyvek
nek a hátlapján olvastam. 1952-ben született 
Marosvásárhelyen, első novelláskötete 1978- 
ban jelent meg, és ezt máig tizenegy további 
kötet követte. Kolozsváron a nyolcvanas é- 
vekben az Utunk, most a Helikon munkatár
sa.

Erdélyi kritikusai már korán, az első kö
tetek megjelenése után, nagy elismeréssel ír
nak róla. Szőcs István szerint Mózes Attila 
központi élménye a kisvárosi lét, pontosab
ban a "marosvásárhelyiség", ami más, mint 
például a sepsiszentgyörgyi ember kisvárosi 
életérzése. Marosi Péter a fantasztikummal, 
a reáliákon túli lehetőségekkel való "kacér
kodást" említi, valamint a "vaüomásosság"- 
ot. Különös érdemének tudja be, hogy ez a 
fantasztikum és ez a vallomásos jelleg min
den látszat eüenére nem vezet egy magáról 
megfeledkező ember szétfolyó és parttalan 
"szövegelés"-éhez: beszéde árad, és mégis, 
nagyon is, tudatos és fegyelmezett, a vég 
pontosan lezár, esetleg visszakanyarodik a 
kezdethez.

Én továbblépnék első kritikusainál, és 
minden írását az outsider, a kívülálló szem
szögéből vizsgálnám. Ez a kívülálló hol a 
történet főszereplője, hol maga az elbeszélő. 
Néhány példa:

A toronyőr c. noveUában (ÜVEGCSEND
ÉLET, Kriterion, Bukarest, 1982) a toronyőr 
egy "magányos ember", aki "egyre fölösle
gesebbnek érezte magát". Soha egyetlen uta
zó vagy turista nem jött, akit felvezethetett 
volna a toronyba, hogy onnan megmutassa 
neki a tájat és elmagyarázza a látnivalót. 
Mikor nagy meglepetésére végre jön két fér
fi, nem veszik igénybe a szolgálatát: mind
ketten idevalósiak, de az egyik, a fekete
szemüveges, hosszabb idő után most jött ha
za, távolléte alatt megvakult, és most úgy 
tesz, mintha látna, azaz azt is látja, amit már 
régen lebontottak. Amikor a két férfi elmegy,

a feketeszemüveges visszaint a toronyőr 
felé:

— Ott volt a gazdasági iskola épülete. Meg
jegyeztem. Ott volt. Ott most egy új iskola áll. 
Köpök rá. Nem látom.

— Ott van az most is, Mátyás (mondja a 
bátyja). Inkább hidd, hogy ott van. De talán az 
sem fontos, hogy hidd. És az sem, hogy ne hidd. 
Ott volt valamikor, s nekünk ennyi elég kell hogy 
legyen. A többi mind csupa bizonytalanság. 
Ennyi, ami bizonyos.

— Menjenek, jóemberek! Keressenek maguk
nak más tornyot. Más toronyőrt! — kiáltott utá
nuk a torony őr felbátorodva.

Miért "felbátorodva"? Azért, mert hirte
len rájön, hogy igazából nem ő a kívüláüó, 
van nála is kívülebb-álló, olyan, aki a múltat 
és a jelent összekeveri, aki megvakult, és egy 
nemlétező múltban él.

Második példa (Fejlődéstörténeti vázlat. 
ÜVEGCSENDÉLET). Az elbeszélő egy erős 
fiú, aki közbeavatkozik, amikor látja, hogy 
egy csenevész kisfiút az osztálytársai mindig 
összevernek, de amikor a kisfiú szülei na
gyon hálálkodnak, és a vézna gyerek is elbiz- 
za magát, elege támad a jótékonykodásból, 
és hagyja, hogy a kisfiút megint elverjék. A 
kívülálló itt egy ideig bele akar kapcsolódni 
a többiek életébe, de amikor ez előre nem 
látott bonyodalmakat okoz, visszalép. Visz- 
sza a maga külön vüágába.

Még két példa. A tolmács hiánya dmű 
noveüa (YESTERDAY, Kriterion, Bukarest, 
1990) főszereplője szintén kívüláüó, hiszen 
áüandóan két nyelv között ingázik, nem tar
tozik az egyik csoporthoz sem, és jelentősé
gét a két nyelvcsoport tagjai csak akkor ve
szik észre, amikor megszökik, eltűnik. — És 
kívüláüó a brávó is, a bérpofozó, aki barát
nőjével visszavonultan él, és csak azzal ba
rátkozik végül össze, akit tévedésből ütött le, 
és aki őt erre fel megyeri (Egy város brávója és 
nője, ÜVEGCSENDÉLET). Ennek az egyes 
szám első személyben beszélő embernek, az 
elbeszélőnek, még a tarifát is elárulja: "A 
nyolc napon belüli ütésért százat marok fel, a 
nyolc napon túl gyógyulóért kettőt, a két héten 
felüliért hármat. Aztán van a veszélyességi pót
lék, ami attól függően, hogy a kicsinálandó alany
nak mekkorák a méretei, lehet ötven vagy száz
ötven. Én ezt kilóra állapítom meg. Aztán van a 
személyiségért kapott pótlék. Attól függően, hogy 
ki az illető (...)". Rengeteg megrendelője van. 
"Egyre többen gyűlölik egymást ebben a város
ban. Képzeld, egyszer máraz is megtörtént, hogy 
miután a kórházba küldtem egy palit, az megvá
sárolt, hogy csináljam ki azt, aki ellene felbérelt." 
Az elbeszélő többször meglátogatja őt, de 
egyre eüenszenvesebbnek tűnik neki maga a 
brávó is, lassanként megjelenik az egész vá
ros a maga jeüegtelenségében, és az olvasó 
nem tudja többé, ki az igazi kívüláüó, a po
fozóember vagy az elbeszélő.

A kívüláüóság dialektikájának a szem
pontjából különösen fontos szerepet játsza
nak Mózes Attila elbeszéléseiben a beszél
getések. A  beszélgetés nemcsak arra jó, hogy 
kapcsolatot teremtsünk másokkal, hanem 
arra is, hogy udvariasan elrejtsük előlük leg
titkosabb gondolatainkat és érzéseinket. Er
re több száz évvel ezelőtt már Macchiavelü, 
Graaán és kortársaik is felhívták a figyel
met: az "udvari ember" kultiválja a társalgás 
művészetét, mert az udvarias, a másik véle
ményét és érzéseit tiszteletben tartó társal
gás a barátság alapfeltétele. Ugyanakkor ez 
a tisztelet azzal a veszéllyel jár, hogy nem
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vagyunk őszinték a másikkal szemben. A 
beszélgetés egyszerre közeledés és távolság- 
tartás, kitárulkozás és álarc, azaz paradox 
műfaj.

Mózes Attila elbeszéléseiben a beszélge
tés sohasem teremt kapcsolatot, barátságot. 
A beszélgetés veszélyes kaland. Az elbeszélő 
nem közeledik, hanem éppen hogy kizárja 
magát a másik világából. Megint néhány 
példa.

A Viszony történeti vázlat című elbeszélés
ben (ÜVEGCSENDÉLET) egy apa magához 
hívja tizenhét éves zabigyerek fiát, akit ad
dig egyszer sem látott, a fiú nem tudja, hogy 
miért. Az elbeszélés tulajdonképpen egy be
szélgetéssorozat, amelynek folyamán a fiú 
egyre gyanakvóbb.

"Látom, fáradt vagy, mondja az egyik be
szélgetés folyamán az apa. Látom, megviselt 
ez a beszélgetés, de megértem. Ha még a legártat
lanabb véleményemet sem akarod a magadévá 
tenni. Ha még a legjámborabb kérdésemre sem 
akarsz őszintén válaszolni. Hát ez fárasztó is 
lehet!...

— Nem vagyok fáradt és megviselt! -—mond
tam dacosan. (...) — Hát akkor jó! — szögezte le. 
— Mert, amint látod, engem igen-igen felvilla
nyozott ez a beszélgetés. Nekem ez igen-igen jót 
tett. Kezd már körvonalazódni a jellemed előttem, 
s ez megnyugvással tölt el. Hát most elmehetsz...

Az elbocsátással aztán végképp fölingerelt.
(...)

— A mór megtette kötelességét, a mór elme
het?!

— Most. De nem végleg — szemlélgette el
mélyül ten túlápolt körmét. — A mór még nem 
tette meg kötelességét.

— Es mi a mór kötelessége — fakadtam ki 
dühösen. — Mi lehet itt a mór kötelessége?!

— Ó, ez majd menet közben derül ki. Ki kell 
várni, amíg kiderül. A dolgok menete magyaráz
za a dolgokat magukat.

A  beszélgetések egyre fenyegetőbbek, 
veszélyesebbek, az apa végül egy brávót fo
gad fel, aki tanúja a beszélgetésnek és le is üti 
a fiút. A fiút a beszélgetések nemhogy köze
lebb hoznák, hanem éppenséggel kizárják a 
többiek világából.

Második példa. Az elbeszélő elindul sze
relmével egy A. betűvel jelzett városból egy 
Z. betűvel jelzett város felé, ahol a szerelmé
nek a férje lakik. Anovella egy beszélgetéssel 
kezdődik, amelyik mindjárt a beszélgetés ér
telmetlenségét bizonyítja:

— Milyen jó, hogy te A.-ban, én meg Z.-ben 
lakom — mondta a szerelmem.

— Miért?
— Mert közöttünk az egész ábécé. Csak nagy 

abécécóval juthatunk egymás közelébe.
— Milyen kár...
— Hm. így is lehet mondani. Ez is legalább 

annyira igaz, mint az ellenkezője.
Mikor F.-be érkeznek és kiszállnak az au

tóból, amelyiknek a sofőrje odáig vitte őket, 
az elbeszélő megkérdezi a szereimét:

— Mit is akarunk mi tulajdonképpen?
— Egyet tudok— mondta mintha reményke

dőn a szerelmem. — Hogy Z -be megyek, azaz 
haza hozzám, s nem akarunk odaérni.

— Ez is egy cél — dünnyögtem kevés meg
győződéssel. — De ha így folytatjuk, nem tudjuk 
megvalósítani.

— Egyelőre még csak itt vagyunk, s ez is 
valami.

— Már itt vagyunk. (...)
— Térjünk vissza — mondtam, pedig nem 

kellett volna.

— Ez túlságosan egyszerű volna. Nem ebben 
állapodtunk meg.

Ingerült lettem:
— Utálom ezt a hülyegyerek-játékot! Mi itt 

még azt sem akarjuk, hogy egyszerűen úgy te
gyünk, mintha. Mi már a látszatról is lemond
tunk! Ez csak a látszat látszata.

— Fordulj vissza — kérlelt csöndesen a sze
relmem. — Igazad van. Ezt a hülyegyerek-játékot 
én találtam ki neked, s te akkor is reménykedtél 
valamiben, amikor beleegyeztél ebbe a hiábavaló
ságba. A játékot csak én játszhatom őszintén, 
mert csak én tudom a játékon túli elvárásaid 
hiábavalóságát.

— Ezt olyan szabatosan és beletörődőén 
mondtad, mint egy halottbúcsúztatót.

— Fordulj vissza! — könyörgött ő.
— Nem tudok — mondtam szégyenkezve én.
Végül mégis visszafordul, és tudja, hogy

szerelmével ebben az életben soha többé 
nem fog találkozni. A beszélgetéseknek vé
ge, szerelme visszatér férjéhez, a tévé mellé, 
a "normális" életbe, az elbeszélőt pedig a 
sikertelen beszélgetések visszataszítják a 
maga társadalmon kívüli létébe.

A legradikálisabb outsidernek talán Szil
vesztert, az Árvízkor a folyók megkeresik régi 
medrüket dmű "beszély" (Kriterion/Szépiro
dalmi, 1990) főszereplőjét, pontosabban e- 
gyetlen szereplőjét tekinthetnénk, aki 
"mindig igyekezett éppoly hétköznapinak mutat
kozni, mint bárki más" (15. o.). Szilveszter ze
nész, de a szomszédok kérésére húrról húrra 
leszerelte és elnémította Bösendorfer zongo

ráját — akárcsak Vidrovszki László vagy hu
szonöt évvel ezelőtt egy Magyar Műhely ta
lálkozón —, másokkal alig találkozik, és 
igazán csak három emberrel van kapcsolata, 
Leonórával, Leonnal és Nórával. Leonora 
szép, fiatal nő, de neve, címe, szülei nincse
nek. Szilveszter nevezi el Leonórának, "mint 
egy nyitányt." (27. o.). És valóban, ez csak a 
kezdet, Leonora után egy visszataszító kül
sejű nyomorék jelenik meg és él nála. Neki 
sincs se neve, se múltja, Szilveszter Leonnak 
kereszteli, és amikor egy idő múlva a ször
nyeteg Leon eltűnik, és megint Leonora jön 
vissza hozzá, neki a Nora nevet adja: — Le
onora mínusz Leon, annyi mint Nora. Ezután 
így hívnak! (136. o.) A beszély végén jön rá az 
olvasó, hogy a történetnek tulajdonképpen 
csak egyetlenegy szereplője van, hiszen a 
másik kettő, akikkel Szilveszter Beckett da
rabjaiba illő beszélgetéseket folytat, kizáró
lag az ő fantáziájának a szülöttei.

Mózes Attila jól ismeri a francia irodal
mat, gyakran idéz francia írókat — Pascalt, 
Apollinaire-t és másokat —, könnyen elkép
zelhető tehát, hogy nemcsak a már említett 
Meursault-t és Roquentin-t, Camus és Sartre 
"outsider" hőseit ismeri, hanem olvasta az 
orosz származású és 1945-ben fiatalon meg
halt Emmanuel Bove regényeit is, amelyek
ben gyakran találkozunk Mózes Attilá-s 
helyzetekkel. Bove nagyon jelentős egzisz
tencialista regényíró, aki valójában megelőz
te a később egzisztencialistának nevezett 
írókat. Általában magányos, tartós emberi 
kapcsolatra képtelen férfiakról ír. A La Coali
tion dmű regényében (1928) a főszereplő, 
Nicolas, mindent megtesz, hogy elcsábítsa 
Alice-t, nagybátyjának és egyetlen jótevőjé
nek a szeretőjét, pedig egyáltalán nem sze
relmes bele. Un hőmmé cjui savait c. regé
nyében, melyet 1942-ben írt, a főszereplő 
Maurice két párhuzamos beszélgetéssoroza
tot folytat. Nappal egy elvált könyvkereske
dőnővel, aki szerelmes belé, este pedig nő
vérével, Emilyvel, akivel egy lakásban él, és 
akinek Maurice az egyetlen támasza. Emily 
belefárad öccse rengeteg dumájába, bizal
matlan, és nem hiszi el neki, amit mond, 
akármennyire is próbál Maurice őszintén be
szélni vele. Nővére végül nem bírja tovább, 
otthagyja, elköltözik, ő pedig menekül a 
könyvkereskedőnő elől, szerelmes leveleit 
széttépi. Minden kapcsolat lehetetlen.

A magyar irodalomban az epikus nagy
regény mellett mindig jelentős szerepet ját
szott egyrészt a novella, másrészt — már 
Dugonics András óta — az anekdotázó iro
dalom, azaz nem egy szélesen ívelő, közpon
ti cselekvésre épülő, hanem egy apró esemé
nyekből és adomákból összerakott regény. 
Mózes Attila opuszát ebben az irodalomtör
téneti tradídóban kellene elhelyezni, és bizo
nyára nagyon érdekes lenne szembeállítani 
egy másik jelentős "kívülálló" író, Karátson 
Endre, novellaművészetével. Mózes Attila 
már-már metafizikai outsiderségétől erősen 
eltér a Karátson-féle groteszk abszurdum, de 
mindkettő a fantázia szülte narratív univer
zumot építi, amelyik erősen eltér hétköznap
jaink világától. És ez a különös "teremtett 
világ" — ezt nagyon fontos meggondolni — 
egyáltalán nem csak a mi magyar világunkra 
emlékeztet, nem csak azzal párhuzam. An
nál sokkal több, általánosabb: ez minden em
ber világa. Sürgősen le kellene tehát 
fordítani ezt a két írót minél több idegen 
nyelvre.
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SZOM BATI ISTVÁN

Derűs életképek
(A vak és a sánta)
— Váradi csávók vagyunk. (Me

lózni nem akarunk.) Egész nap zsuká- 
zunk. (Ha van mit, bugázunk.) Vá
radi...

— Kussoljál már, Trivett! — zör- 
ren a nagy hajú, ki borús időben is 
sötét szemüveget visel. — Mit mind 
kell nyergelned gyerekkorunk hátát? 
Azóta mifelénk más szelek koslatnak. 
Ha akarnánk se tudnánk muzsikálni 
tovább. Nekem van segélyem, neked 
egy nagy csúcsú! Mikor rám borult a 
sósav, a gyárunk még üzemelt. Téged 
amputáltak, s becsődült a melód. 
Úgyhogy ülj nyugodtan, ne lógázd a 
lábod!

— Mit csináljak, Sandró, most eh
hez lenne kedvem, ülni itt a pádon...

— A fűben csücsülsz, Trivett.
— Szóval ülni itt a pádon és fogni 

egy lány kezét.
— S mikor menni kéne, ő menne, 

te maradnál... nyűgnek a nyakamba.
— Van még egy korty piánk?
— Mi a jó fenének, hogy éhesebb 

legyél?
— Megint rád jött, Sandró? Éjjel is 

tankoltál?
— Látomás gyötört, Trivett. Úgy 

kezdtem érezni, kigyulladt a bokor, 
melyben lapítottunk. Gyerekkorom 
vasorrú bábái röpködtek köröttem. 
Vihogva kérdezték, jössz már Lucifer
hez? Felülsz a villámra? Kavarjuk a 
mártást?

— Pofátlan vagy, koma! Egy pin- 
durit se hagytál? Átvágtalak én egy
szer is téged? Tettem én egy toppot is 
nélküled?

— Nem tettél, Trivett. Mióta én 
vagyok a lábod, te lettél a szemem...

— Hol van az az üveg?
— Pia nélkül nem megy a lógá zás?
— Felteszel a pacira?
— Szárnyalni akarsz, mint a villás 

farkú? Tudod mit, barátom, ha na
gyon unatkozol, vedd a mikrofonod s 
közvetíts keveset.

—Kár lenne a gőzért, nincs semmi 
érdekes. Mint akármikor, zajlik az 
élet.

— Kicsit színesebben, még rád ta
lálok unni, mint a feleséged.

— Jól fogózz meg, Sandró! Egy 
orángután tipeg, hatalmas dudákkal. 
Pórázon drótszőrű. Akár a gazdija, li
lára van festve, a körme céklapiros. 
Viselkedj. Jancsika, rángatja a pórázt, 
nem kapsz husipapit, ha megint ra- 
konckodol. Miért rángatsz mindig? 
Az a bernáthegyi nem a te méreted...

— Miért hagytad abba?
— Mert a kétszáz küós bébi úgy 

kerül bennünket, mint a tetveseket. 
Azt mondta Jankónak, arra nem me
hetünk, azok ott kukázók, kifosztnak 
bennünket.

— Nem olyan toleráns, mint a teg
napi hölgy?

— Ne feledd, Sandrókám, azok 
ketten voltak. Két csillogó, fejedelmi 
szépség. Olyan volt a lábuk, akár egy 
bomba!

— Az pukkant akkorát?
— Azt mondta a szőke a nádszál 

barátnőnek: látod a csórókat?
Dörög és villámlik, s ők fekiisznek 

a pádon. Hol vannak a zsaruk meg a 
paparazzók? Ez nem érdekel senkit? 
Nem borzasztó, Évi? Mire a még sző
kébb, kit Ildikónak hívtak: mit kellene 
tennünk? Én azt mondanám neked,

ébresszük fel őket. Miért tennéd, Évi, 
hogy hazacipeld őket és bedugd az 
ágyadba? Igazad van, Ildi, nem is o- 
lyan szörnyű. Hohó!, álljon meg a me
net, miért kezdesz el babrálni azzal a 
mobillal? Érted, értünk, mondja a má
sik, már nemcsak dörög, szakad. Ne 
hívjak egy taxit?...

— Miért álltái meg, Trivett?
— Kár a gőzért, Sandró, nincs új a 

nap alatt.
— Hány óra ilyenkor?
— Ha lenne még órám, talán fél tíz 

lenne. Ha lenne még gyáram, sikítna 
a csengő: figyelem, emberek, lehet u- 
zsonnázni!

— Ne zabálj már annyit, mert csi
korog a gyomrom. Nézzél Szent Lász
lóra, hány órát mutat?

— Tíz perccel többet, mint az 
imént mondtam.

— Akkor úgy gondolom, épp ide
je lenne már munkába állnunk?

— Tartsuk a markunkat? Nincsen 
kedvem hozzá.

— Tudod mit, Trivett, felteszlek a 
padra, hogy lógázd a lábodat.

— Ne kapd fel a vizet. Vegyél a 
hátadra, s menjünk a piacra.

— Ilyenkor korai, még nem hagy
nak ott semmit.

— Akkor irány a posta, hátha jött 
a segély.

— Tudod, hányadika?
— Csak azt tudom, Sandró, hogy 

kopogtat a gyomrom. Jött, csörög egy 
piros, üljünk villamosra!

— Nem lenne szerencsés, magad 
is jól tudod, a közúti szerkentyűk, a 
zsebesek standja.

— Akkor hová menjünk? Tudsz 
egy almáskertet?

— November végén?
— Akkor mit csináljunk?
— Pattanj a hátamra.
— Bekattant valami?
— Igen, a temető. Ha meg bírnánk 

találni azt a gazdag kriptát, melyről 
unalmában a nagyfaterem mesélt...

— Két éve keressük, már átfésül
tünk mindent, talán nem is igaz, ő is 
csak álmodta.

— Az öreg sírásó volt, sohasem 
lódított. Miért adtad fel, Trivett, miért 
kell megtorpannod mindig a győze
lem előtt?

— Korog a gyomrom, nem hallod 
a lármát?

— Na, akkor induljunk! Míg ki
érünk a sírhoz, kotyvasztok valamit. 
Fácánleves jó lesz?

— Inkább egy pörköltöt.
— Marhából, oké? Végy egy kiló 

combot, vágjad jó apróra, futtasd meg 
erősen paprikás-hagymás zsírban. Ha 
csóró vagy, olajban is jó lesz.

— Meddig pofázol még? Hol van 
az a kripta? Mikor szervírozol?

(Talált em berek  
osztálya)
Biztos benne, uram, hogy meg

halt a barátom, kérdem az oszlado
zó tömeg egyik ifjabb tagját, ki egy 
sárga pólót és szakadt farmert visel. 
Gondolom, igen, ránt pidt a vállán, 
a mentős úgy mondta a sofőrjének, 
hogy ne a közkórházba, a talált em
berek osztályára vigye.A késed es
ne belém, bokszolok magamba, és 
az égbe nézek, miért kellett ott 
hagynod a piac közelében? Ráadá

sul úgy tudom, a botját is eltörte. 
Hol a fenében van az a hullagyűjtő, 
ahol a papír nélküli palikat tárol
ják? Végig kéne járnom a város kór
házait? A legtöbb fehér helyen, akár 
a rossz pénzt, ismerik a képem. Ré
gebben, ha kiütöttem magam, több
nyire a diliházba robogtak velem. 
Kimostak egy kicsit, szépen rendbe 
raktak, majd csinálták a számlát. 
Ha nem tudtam fizetni, jött a felesé
gem. Kézzel-lábbal nyirbált, de 
azért kiváltott. Mikor összeakad
tam Fricivel — erős hatvanas volt, 
zsákolós pali —, jól megvoltunk 
együtt. Nyáron a parkokban, télen 
az állomáson vagy kriptákban a- 
ludtunk. Most, hogy meglett a sze
mélyim, gondoltam, nem árt, ha ki
lincselek egyet, hátha húsz év után 
jár valami nyugdíj. Itt hagyhatsz 
nyugodtan, zöttyent le Frici foghí
jas padunkra, ne félj, nem kódor
góm, olyan flamós vagyok, hogy 
ugrik ki a szemem. Hová lett a bo
tod, a "szúrós" írásjeled, annyira 
éhes vagy, hogy keresztbe nyelted? 
Vihogott és zavart, szeggyed a vir
gácsod!

Ha lenne egy mobilom, vaka
rom a fejem, vagy egy szólókár
tyám, nem kéne talpalnom ebben a 
hőségben. Mi lenne, ha megkérnék 
valakit? Nem vagyok túl züllött? 
Na, nézzük csak ott, azt a valutázó 
palit. Úgy veszem észre, most nem 
zavarja senki. Egy romhalmazt tá
maszt, nem lehet túl menő. Húzz el, 
te szeszkazán, ordít az óriás, veréb
nek nézel? Azt hiszed, nem tudok 
az ocsmány trükkötökről? Míg mi 
kattogtatnánk, tárcsáznánk a szá
mod, addig a bratyóid elkötnék a 
Zsigám. Mikor odébb lépek: Miről 
van szó, uram? Idősebb nő kérdez. 
Botra támaszkodik, várja a villa
most. Mondom, kit keresek, azt is, 
hogy nézett ki. Sajnálkozva mond
ja, úgy emlékszik, látta, át akart bil
legni a nem működő stopnál. Kö
szönöm, hölgyem, a többit már hal
lottam, elvitték a mentők, már csak 
az a kérdés, melyik hullaházba. Ön 
szerint van több is? Úgy tudom, 
hölgyem, minden kórházban van. 
Mi lenne, uram, ha hívnánk a tuda
kozót? Mivel, drága hölgyem, hú
zom fel a vállam. Egy picikét mé
reget, ráncolja homlokát, majd el
szánt mozdulattal vallatni kezdi ré
gi bőrtáskáját. Kiemel egy mobilt. 
Miközben nyújtja, filálja a szemem: 
biztos, hogy nem húz el? Meggon
dolja magát, nagyon szelíd arccal 
mosolyog is hozzá: tudja mit, u- 
ram, tárcsázom én önnek, monda
ná, kit keres? Nem sokat szösz- 
mötöl. Mikor felém fordul, sugár
zik az arca, s mondja, hová menjek, 
kapkodjam a lábom! Mintegy talált 
tárgyat, úgy emelem ölbe, fordulok 
vagy hármat, homlokon csókolom: 
köszönöm, nénike, az én istenem 
áldja! Ha megkérném, letenne, jön 
a villamosom. Tudja mit, asszo
nyom, inkább felsegítem, szatyros- 
tól, csomagostól, ne féljen, megte
szem!

Miközben szárnyalok a talált 
emberek osztálya felé, gondolatban 
már Frici temetésén vagyunk. Irtó 
nagy a tömeg. Ha be vagyok rúgva, 
alias önmagam is többszörösen lá

tom. Hát még nevelt fiát, ki egy 
utazáson a visszafelé utat nyugat
nak nézte. Állítólag írt már, az any
ját is kivitte. Nyugodj meg, apám, 
írta volt egyszer, érted is eljövök, 
viszlek Bukarestbe, onnan meg 
Frankfurtba. Jószívű gyerek volt, 
könnyezett Frici, amit ő megígért... 
s húzott egy üvegből két csuklás 
között. Biztos többször írt még, 
mondogatta Frici, de az undok pali, 
ki megvette a házát, a cirádás leve
let a kukába dobálta. Nagy marha 
voltál, kortyoltam a vodkát, miért 
nem írtad meg a legújabb címün
ket, a tizenötös kriptát?

Szóval, gondolatban már a te
metésen vagyunk, ott tolongunk 
mi is a gyászoló tömegben, én s a 
nevelt fia, aki mint ígérte, el fog 
jönni érte. Papot még nem látok, de 
szürkeséget igen, egy nagy pléhko- 
porsót. Ennyit ad a város, meg két 
arasznyi földet. Ég veled, Fricikém, 
húzom meg a borom, ahogy tósztot 
mondok, a többit kilocsolom, igyál 
te is egyet, őrködjél odafent! Ha az 
ördögökhöz kerülsz, tartsd kordá
ban őket!

Na, végre, pihegek, ahogy a ta
lált emberek osztályára érek. Mon
dom, kit keresek, mire egy nagy 
darab, bajuszos ember — nyilván 
hullamosó — csípőre biggyeszti 
hatalmas csülkeit: maga a testvére? 
Több annál, uram. Fel tudná ismer
ni?, vizsgál szúrós szemmel. Azért 
jöttem, kérem, el akarom vinni! Ki
nyit egy hűtőt, tízen vannak benne. 
Rázom a fejem, s mondom, amit 
látok: ezek mélyhűtöttek, az én drá
ga barátom pár órája hozták. Mikor 
megtaláljuk, a nagy bajszú eltűnik. 
Épp kérdezni akarom tőle, miért 
nem ült a seggén, mikor ránk nyit, 
megzavar egy orvos. Biztos benne, 
uram, hogy akit ön pártfogol, Tali- 
gásnak hívják? Igen. Hol lakik? 
Mondom a kriptaszámot. Vagyis 
hajléktalan, morzsolja magában, el 
akarja vinni? Ha a doktor úr adna 
egy papírt, amivel a városnál iga
zolni tudnám... Adnak. A polgár- 
mesterisek összevissza küldnek. 
Pénzt nem adhatnak, mondják 
nagy sokára, ismerik az ilyet. Kiké
rem magamnak! Úgy látom, le- 
gyintnek, megakadt a lemez: ne 
adjam a bankot, ismerik az ilyet! 
Utána kell nézni. Van fényképem 
róla? Rázom a fejem, csak a nevelt 
fiát tudnám "bemutatni". Ha van 
nevelt fia, miért nem ő jött? Megvo
nom a vállam, úgy tudom, disszi
dált. Áhá, kezdem már érteni, így 
az egyik tisztviselő gyanakvó társá
hoz. Hagyja itt a címét, majd mi 
lerendezzük. Megmondom még 
egyszer: kripta, tizenötös. Ha sze
retne ott lenni, így a gyanakvóbbik, 
tizenkét nap múlva a városi temető 
déli parcelláján.

Kifordulok tőlük, nem vagyok 
túl boldog. Vigyázzál rám, Frici! Ha 
én is összeesem, ki fog segíteni?

J>
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LÁSZLÓFFY CSABA  
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Eteri halmazállapot
regényrészlet

2
A grafikustárs reszketett az in

dulattól.
»így még én is ritkán szoktam 

kiborulni — morfondírozott magá
ban Kovrigh. — Ez aztán minden
nek a teteje! Kizsűrizni a tárlat 
egyik legjobb képét. Vagy leg
alábbis a legeredetibbet. A pucér- 
ságra már nem érzékenyek; van itt 
elég didi, vaskos far, köldök, csak a 
pinaszőrrel kell csínján bánni. De 
Vicknél nem a végtagok, a feltárt 
meztelenség a lényeg, hanem a 
szétdaraboltság. Amit mestersége
sen szakítanak, tépnek szét, az nem 
a beadagolt civilizáció után kiált. 
Az a fémfogók közt vergődő fej e- 
gyenesen döbbenetes!...«

Nem csupán a kritikusok, de a 
tárlatlátogatók között is akadt elég 
lojális sznob, vagy beszari alak. A- 
kik őrizkedtek a "felforgató gondo
latoktól".

»Az irodalmárok, persze, még 
nagyobb pácban vannak — gon
dolta Kovrigh —; minket véd a for
ma meg a szín, a képszerűség ol
tárán nehezebb elvérezni. De a sza
vak, sokszor a legegyszerűbb sza
vaink is gyanúsak. Még az olyan 
szóviccek is, mint amilyent az este 
is elsütött valamelyikük a törzs
aszalnál, hogy: regbe súg! Innen 
már csak egy lépés, hogy az ember 
meginduljon a logikai útvesztőkön. 
Kit súgnak be, és kit rúgnak segg
be?!...«

Egy gyanúsan forgolódó férfira 
lett figyelmes. Nem lehet tudni, 
melyikük látta meg előbb a mási
kat. Bozótos hajú, körszakállú tör
pe. Egy debella termetű nőt (talán 
vezércikkeket fosó újságíró?) tar
tott paravánként maga előtt, s köz
ben gyanakvó, szinte riadt tekin
tettel figyelt mindenre és minden
kire, különösen a tárlatot megnyitó 
"káder" patetikus hangú beszéde a- 
latt. Az ilyennek elég, ha egy becs
mérlő megjegyzést, vagy fölényes, 
gúnyos nevetést hall!... Ahol a 
rendnek nincs egyenruhás őre, ott 
nehezebb megőrizni a hivatalosan 
deklarált látszatot.

"Aki ebből él, barátom! — hall- 
szott a háta mögött álló hórihorgas 
Vick fojtott kuncogása. — Ennek itt 
legalább annyira kell izgulnia, mint 
annak, aki ott szerepel a listáju
kon!... Meglátod, amint véget ér a 
megnyitó, kapu alól kapu alá buj
kálva fog szaladgálni a kiszemelt 
áldozat után, hogy holnapra megír
hassa a feladott leckét."

Kovrigh kínosnak érezte az 
ilyen nyilvánosságot, jóllehet any
ja, amíg élt, valahányszor felkereste 
őt a városban, nem felejtette el fi
gyelmeztetni rá, hogy ne gubózzék 
be (úgy látszik, gátlásosán lelkiző- 
nek ismerte gyermekkorából), ke
resse a magához való társaságot, 
hiszen a magányos emberbe még

az istennyila is könnyebben bele
csap; pláne a mai világban!... A sej
tekbe oltott félelem! A tűztől. A 
vízbefúlástól! Egyik régi ismerősü
ket kora reggel a malomárokban ta
lálták meg felpuffadva. Napok óta 
eltűnt... Ezek mind gyermekmesék, 
gondolta Kovrigh. Hát akinek so
hasem találják meg a holttestét. I- 
lyen esetről is tud. D. D.-t, a néhai 
pártos eposzok szerzőjét, aki az ön
gerjesztő hazugságokból végképp 
kiábrándulva, bumerángként for
dult szembe "a Nemzet Hős Fiá
val", a tenger hullámai vetették volt 
partra nemrég. Az újsághírek sze
rint öngyilkos lett. Ha az ő anyja 
sejtette volna, hogy a fia is milyen 
kiszámíthatatlan, alottomos veszé
lyeknek van kitéve. Csak amiatt, 
mert művész. (»Inkább a szobafes
tést kellett volna kitanulnom!« — 
gúnyolódott magában.)

A félelem, hogyha bizonyos 
dolgokat kimondasz, vagy megte
szel. S ha nem teszel meg valamit, 
akkor is. A képernyőn kokárda- s 
zászlórengetegben zúgó, éljenző 
tömeg. Föl kell erősíteni a hangot; 
különben ha áll valaki az ablakod 
alatt, kihallgathatja, amit beszéltek. 
Talán elmegy, de hátha visszajön... 
Időnként enyhülést hoz civil éle
tedben egy-egy harsány ideológiai 
kampány, melyet az abortusztör
vényt kijátszó orvosok, vagy az 
úgynevezett "élelmet felhalmozó" 
sóher túlélők ellen indítanak /ölt
ről.

Kovrigh mindezt azon az estén 
gondolta végig, amikor a titokzatos 
(nő)személy feltűnt... Aztán, né
hány nap múlva, váratlanul el is 
tűnt (látta-e valaki?) — s mire meg
találták, már késő volt. Nem Z. volt 
már, csak egy sáros, sápadt hústö
meg, ami rá emlékeztetett.

Kovrighot másnap reggel a für
dőszobából rángatták elő. Sohasem 
szokott korán reggelizni, hát éhes 
volt nagyon.

"Legalább a teámat..." — pró
bálkozott udvarias vigyorral. De u- 
gyanaz az udvarias máz ült ki az 
arcára annak, aki erélyesen beléka- 
rolt.

Utcai forgószél; vagy csak for
góajtók. Kovrigh fejében minden 
összekeveredett.

Micsoda váratlan átváltozás!
Z. játékos és vidám hunyorgás- 

tól eleven arconásaira kiült a fagyos 
közöny; Kovrigh riasztónak találta 
a fonnyadtság apró jeleit kétfelől a 
szájon s a száraz fülcimpákon. A 
halott szép keze megkékült.

Másfajta félelem volt ez, mint a 
hatalom elaljasító csapdáinak és ci
nizmusának kitett emberé, aki első
sorban szellemi és lelki integritását 
féltette. A halál hirtelensége a szem
tanút nyilvánvalóan jobban próbá
ra teszi, mint azt, aki többé semmit 
nem érez, és nem is tiltakozhat már. 
Kovrighnak eszébe ötlött néhány 
nemrég olvasott verssor (egy meg

gondolatlanul heves kollégája írta 
őket, rögtön meg is jegyezte a szer
zőnek, hogy ennyi bölcsességet és 
humort nem nézett ki belőle soha). 
Te még nem döntötted el, hogy / meg 
fogsz-e halni egyáltalán / és milyen 
mennyországban válogatsz / a szépecs
kék közül. Angyal — lukas / vagy bü- 
gyürűs, egyre megy, csak mulatságos / 
legyen a társaság... Igen, morfondí
rozott magában Kovrigh, meghalni 
furcsa szituáció volt mindig. Mág
lyahalál, fejvesztés (azaz lefejezés), 
kardba-dőlés, harakiri, önkéntes 
éhhalál (egyre jobban közeledünk a 
mai világhoz), elgázosítás!... Kiesik 
kezedből a búrmogyoró vagy a 
könyv... Egészen fura helyzet — 
Kovrigh már könnyezett —: ez a nő 
nemrég tolta le bugyiját a kedve
dért, rengett a tompora; s te már 
nem tudod kivenni az arcát. Ezután 
már senki se dúlja fel ágyát, fáradt 
génjeit nem kell felhangolni; e hús
tömegen annyi pánik sem vesz e- 
rőt, mint amikor az énekes elveszti 
hangját. A gyönyörű láz nélkül már 
csak légvár... »Nem ő van itt — bá
mult a Z. porhüvelyére —, vagy 
nem te vagy, aki...«

Már csa Kovrigh álmaiban kó
szálnak együtt azon a letarolt, fa
gyott réten; cipőjük orrára fagyott 
örökre a képzeletbeli sárga virág
por...

Az új "közös szerzeményt" 
Kovrigh sokkal színesebbnek látta 
az őt megelőzőknél (például Karo
lánál). Z. semmiben sem emlékez
tetett a titkos, alkalmi szeretők 
árnyképeire, utálta a hiú szerepját
szást. Kerülte a zsúfolt teraszok és 
színes szökőkutak környékét. Aki 
csak úgy meg akarná kaparintani, 
menten lebénul vádló tekintetétől, 
amely mintha mindenkit felelőssé 
tenne azért, amit elkövettek ellene. 
Vajon mi úszkálhat a Z. könny
cseppjének holdudvarán?...

Az is lehet, hogy élet-halál já
tékra termett.

»Józan fővel alig lehet követni, 
amit mond. Még szerencse, hogy 
jócskán benyakaltam! — gúnyoló
dott magában Kovrigh. — De nincs 
kizárva, hogy én csak egy jelenték
telen figura vagyok a szemében.«...

Nem önsajnálkozás volt ez, in
kább a Kovrigh jobbik, nemesebbik 
énjének ritka hangja, amely óvatos
ság híján is megvédheti az embert a 
gyors lealjasodástól. Mert bármi
lyen lázadónak hiszed is magad, 
cseppet sem árt, ha olykor önma
gaddal, saját érdekeiddel fordulsz 
szembe az annyit hangoztatott tisz
tesség nevében.

Z. azt mondta, nem akar többé 
férjhez menni. A vesztesekkel tar
tott. "Meginogtam, s fulladoztam a 
hullámverésben. De nem hagytam, 
hogy elborítson a hordalék."

Kovrigh szótlanul ült mellette, 
mint aki tudja: ő nem merne olyan 
szabadon bánni az életével, mint ez 
a nő.

Érthető, hogy a nyomozók vala
milyen megnyugtató verziót keres
tek. De mintha nem a halál oka ér
dekelné őket, hanem egyéb. A Z. 
kapcsolatai. A vele kapcsolatos dol
gok egyáltalán.

— Az igazság előbb-utóbb 
úgyis ki fog derülni — vetette oda 
Kovrighnak hanyagul a keszeg, si
ma képű civil. Kettőjük közül ő le
het a magasabb rangú. Egyetlen
egyszer sem emelte föl a hangját, 
nem mint széles vállú társa, a him
lőhelyes, aki tenyerével mindegyre 
a homlokához kapott, mintha el a- 
karta volna takarni korai kopaszsá
gát.

Kovrigh zavartan állt fel a szék
ről, valamit motyogott is, már nem 
emlékszik rá, hogy mit. A kopasz 
alak tekintete fürkészően követte a 
beidézett személy minden mozdu
latát. A sima képű egy hűvös mo
solyt küldött felé.

A kihallgatás alatt a Kovrigh 
szeme is összeszűkült olykor, hi
szen azok úgy néztek rá, mint egy 
vádlottra.

— Amikor öntől eltávozott... — 
kezdték újra. Mintha valami titkot 
várnának tőle... hogy kibökje.

— Tomboló szél volt — mondta 
Kovrigh.

— Tudjuk; ezt már említette. — 
Választékos modorú, kék nyakken- 
dős vallatójának ingnyakáról 
diszkrét kölniillat szállt a mord 
kedvű művész felé. — Ónról a kol
legái azt mondták, hogy meg volt 
bűvölve azon a vacsorán. — A mo
soly éppoly diszkrét volt, mint a 
kölniillat. — A többiekkel együtt 
maga hívta meg őt is az otthonába. 
Elmondaná, hogy miben nyilvá
nult meg az új kolleganő varázsere
je?...

— Most találkozott vele elő
ször? — csapott le a habozni látszó 
Kovrighra a széles vállú beosztott 
is.

— Igen. Pár nappal ezelőtt is
mertem meg...

»Mit válaszolhatnék nekik? — 
nézett félre Kovrigh, az ablak felé, 
melynek sötét kerete vakító fehér
séget vágott ki a havazásból.

— Nem mondhatom el nekik, 
hogy Z. pocsék népségnek nevezte 
az újságírókat.« Fölidézte magában 
a nőt, amint vastagon kente a vajat 
a kenyérre (mintha nem tudná, 
hogy vendéglátója egy havi porció
ját rakta elébe). Nem affektált, nem 
siránkozott. Legfeljebb vádolt.

— Azt is mondták, hogy házi
gazda létére túl sokat ivott...

A Kovrigh arca kínos vigyorba 
r indult:

— Meglehetősen sokat...
Z., mikor kettesben maradtak, 

ölbe kapta az elázott férfit.
Kovrigh előbb azt képzelte, 

hogy táncolnak; s még sokáig úgy 
érezte, mintha hajó ringatná. Ela
ludt. Közben egyszer fölriadt; Z. e- 
rős, csontos ujjaival a homlokát, a 
halántékát masszírozta. Ismét le
hunyta a szemét.

Tudta, hogy álmodik. Fantaszti
kus tájat látott. Pálmafákat, olean- 
dereket meg agavét. Mintha víz

> » » / b l y l a t á s  a 6. oldalon
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» » >  folytatás az 5. oldalról

alatt mozgott, tenyészett volna 
minden. Ez az irreális világ előbb 
nagy nyugalommal töltötte el. 
(Utólag épp emiatt még nagyobb 
nyugtalanság vett erőt rajta.) Külö
nös rabszolgalények hordták ha
lomba a javakat. Nem voltak 
vadak, hanem beidomítottak. Sza
vak helyett vartyogásszerű felhan
gokat hallattak, vagy áhítatos 
óbégatás hagyta el ajkukat. Máskor, 
mint valami buzik, egy végtében vi
gyorogtak.

Kovrigh az úszkáló csőcselékre 
pillantott, s jött, hogy felkiáltson: 
»Képmutatók!«... De, miként ál
munkban szokott történni, nem jött 
ki hang a torkán. Szemetet rágtak.

"Ez jót tesz nekik — jutott el 
tudatáig; nem is hang, csak mint 
egy tengeralatti rezgés, vagy áram
ütés. — A képzeletviláguk tisztulá
sához vezet."

Különben mély csend volt a víz 
alatt; elsüllyedt hegyeket, városo
kat, gejzíreket, örökre kihűlt vulká
nok maradványait látta. Akkor 
döbbentette meg a felismerés, hogy 
minden, ami él s mozog körülötte, 
kopoltyúval lélegzik. Egész testé
ben elviselhetetlen nyomást érzett.

"Elmúlik" — jött a láthatatlan 
sugallat megint (mintha kitalálták 
volna a gondolatát). Bőre viszketni 
kezdett, a sebes hámlást figyelte 
karján, mellkasán. Rajta is kezdtek 
megjelenni a fénylő pikkelyek. Lá
ba nem ért talajt; s érdekes módon, 
rég meg se mozdult, mégsem süly- 
lyedt tovább. Nem látott hátra, de 
az uszonyai segítették bizonyára.

Maradék erejével megpróbált a 
magasba tömi. A tenger felszíne 
sem hullámzott, sehol egy érzékel
hető áramlat. Csak az ő lelkiismere
te háborgott.

Arany ken gyeibe hágva
a sík mezőnek nekivágva...
Meghallotta a Z. hangját. Nem 

énekelt, de mintha valamilyen tá
volból üzenő dallammal ringatta, 
babusgatta volna. Eszébe jutott, 
hogy új kolléganője elvált asszony, 
s a gyermekei muzsikálnak.

Mikor vacsora közben Bőgel ar
ról beszélt, hogy a város vezetői 
újabb parádéra készülnek, és a nő 
orra elé dugva a friss újságot ujjával 
megmutatta, hogy mire céloz, Z. 
feltette szemüvegét, és elolvasta a 
szóban forgó híradást. Ajka aztán 
megkeményedett és elvékonyo
dott, mint a hóember murokorra 
alatt egy vesszőszáj.

"Igen, a gyermekeim is ott fog
nak négykezest játszani. Sietnem 
kell haza."

Ha megérinthetné a Z. arcát, 
vagy összekulcsolt ujjait bár!

— Hát azelőtt, a szerkesztőség
ben? — faggatózott tovább a ko
pasz.

Kovrigh úgy nézett föl, mint aki 
most ocsúdik álmából.

»Mit akarnak tőle?...«
— A szerkesztőségben csak 

épphogy kezet fogtunk — szólalt 
meg eléggé nyersen. Maga előtt lát
ta Z.-t, amint felkapja bőröndjét, s 
az utcára kilépve szaladni kezd,
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míg el nem éri az induló villamost.
— Amikor viszont tőlem ment 

el a tegnap este, valaki követte. Egy 
tanú látta, hogy ő haladt elöl, és 
mögötte egy katonaköpenyes árny.

— Az a mi dolgunk, nem magá
ra tartozik, hogy ki látta, vagy ki 
követte.

Kovrigh nem játszotta meg a 
bennfenntest, mint a főnökük tit
kárnője; őszerinte Z. előzőleg talál
kozott még valakivel, aki állítólag 
leugrott a lassító vonatról. A szer
kesztőségben a nevét is tudták az 
illetőnek, s azt is, hogy sikerült ki
játszania "kíséretét".

"Vajon most hol bujkál — sug- 
dolóztak. — Úgyis elkapják?"

"Miért?! Mit követett el?" — kér
dezte tőlük Kovrigh, viszolyogva a 
pletykaéhes brancstól... (»Szóval, 
erre kíváncsiak az "elvtársak"« — 
nyugtatta meg magát, amikor be
idézték.)

— A kellő bizonyíték hiánya... 
De hamarosan nyomra bukkanunk 
— hallotta Kovrigh, s közben a kék 
nyakkendős felettes udvariasan ki
tessékelte az ajtón.

3.
Kint tiszta, áttetsző kékség. Ám 

a rosszul öltözött járókelők dide
regtek, akárcsak ő. Még a csókák is 
dermedten gubbasztottak a zsol
dosvezérről mintázott, minden 
arányt nélkülöző szobor tövében. 
Innen indultak volt el utolsó sétá
jukra...

A város ódon tornyaitól és bás
tyamaradványaitól távolodva, a 
havas fák alatt Z. anélkül, hogy a 
férfi valamit is kérdezett volna tőle, 
egyetlen egyszer elszólta magát:

"Esztelenül éltem. Nem ábrán
doztam soha. Lehet, hogy ennek i- 
szom a levét ma is."

Évekig volt férjnél, mégis a haj
léktalanság idejét emlegette. Beval
lotta, hogy a rosszul értelmezett ön
tudat jó ideig őt is megvakította: 
"Mint a fehér csörgőcsuka, mely va
dul csapkod maga körül, nem gon
dol a beláthatatlanra."

A Kovrighnál töltött esti ismer
kedést követően (ki gondolhatta, 
hogy valami történni fog Z.-vel?) 
másnap a szerkesztőségben meg
kezdődött a "fejtágítás".

— Ettél a tiltott gyümölcsből?... 
Ha igen, vigyázz, mert a szeretők a 
modem társadalomban egyre na
gyobb szerephez jutnak.

— Kovrigh nem nős, nála ki
sebb az esély. Az okos szerető a 
házasok közti résen át betörve, 
mint árvízkor az iszap, siet betölte
ni illatával a házat, hogy a csalódott 
férjet magába bolondítsa.

— Ez az új csaj hová fog költöz
ni? — kérdezte Zsombor, és Kov- 
righra sandított.

— Egy hónapos szoba állítólag 
kiadó még... — szólalt meg kaján 
pofával Bőgel.

—Az avantgárdnak... — toldot
ta meg a szellemeskedést Góg. — 
És a Múzsák kegyeltjei már nem 
vidéki, hanem összeurópai díjak 
után szaladgálnak.

Most is tele volt a szája; leg
utóbb ő habzsolta fel Kovrighnál a 
maradék tortaszeleteket.

Bőgel, ha suttogni akart, akkor 
is bődülés lett belőle:

— Te mindig peches voltál, öre
gem. — Majd átkarolva Kovrigh 
vállát: — Jó lesz, hogyha vigyázol 
magadra! — S a söröspohárba bö
fögte ellágyulását.

— Az éjjel álmomban torony
magas kriptában laktam a főtér kel
lős közepén, ahol ásatások folytak 
— kezdte Góg, két ásítás közt, köz
ben csak úgy mellékesen egy nek
rológot stilizált. — Római leletek 
helyett, igaz, csak egy marék ezüst
pénz került elő: erdélyi fejedelmek 
tallérjai... Egyszóval, a kriptában 
megvetette nekem valaki az ágyat... 
ha jól emlékszem, a főszerkesztőnk 
volt; a többiek kórusban röhögtek, 
én pedig magamra húztam a kripta 
fedelét, hogy ne halljam a tapsor
kánt...

— Ezt most teszed hozzá — ko
tyogott közbe Zsombor.

— Egy frászt. Azóta is magam 
előtt látom az iszamos egyenpofá- 
kat, akik szanaszét dobálták a 
könyveimet. A külföldről kapott fo
lyóiratokat különválogatták; a szí
nes reprodukciókra is vadásztak. 
Egy hatalmas tükörben mindent 
láttam. (A kripta falába építették 
volna?) Egy tiszti kurva csizmásán, 
bőrkabátban ostorral istenesen 
megregulázott; úgy nézett ki, mint 
a legutóbbi színházi előadás kö
rn isszámője.

Kovrighot fárasztották a kolle
gák sületlenségei. Valamelyikük 
megint szóba hozta a készülő kato
nai parádét. Z., aki egy mukkanás 
nélkül verte az írógépét, most meg
állt, fölnézett, nem is rájuk, inkább 
a falra akasztott képet nézte — a- 
melyikről egy untig ismert pofa bá
mult vissza rá —, és megpróbált, az 
alkalomhoz illő szigorral, pontosan 
fogalmazni: "Egy nemzedéket sem 
ítélhetnek életfogytiglan ünneplés
re."

*

Otthon Kovrighot keserű, fülledt 
szag fogadja. "A lesújtó valóság" — 
néz szembe a plafon el terebélyesedő 
foltjaival, melyek a beázástól füg
gően újabb meg újabb alakot öltöt
tek.

Fáradtan ül le az asztalhoz. E- 
lőtte üres pohár, s az esti tányérján 
egy lerágott halgerinc.

A hideg ágyban sírhatnékja tá
mad, de mint villám hasít belé az 
asszony harsány és büszke kacagá
sa. Z. nem vetette meg az egész
séges flörtöt. Jókedvében, a csend
ben összeverődött társaság szeme 
láttára, a könnyei is eleredtek. En
nek ellenére tiszteletet parancsoló 
volt.

Kovrigh a magányát könnye
dén feldúló lény hangját is föl tudja 
idézni: 'Dobj ki, ha reggel úgy ér
zed majd, hogy terhedre vagyok."

A kellemes hang úgy indul el 
füljárataiban, mint amikor soroza
tos tüsszentés után azt szokta érez
ni, hogy kezd megtisztulni a nát
hától.

A függetlenséget hangoztatták 
mindketten. Hogy aztán teljes való
ságában pillantsák meg az elhibá
zott múltat, a hitegetőt, az oltalmat

megtagadót. De reményük szerint: 
fakulót is. Egymással szemtől 
szemben, a fölajzó pillanatokat le
győzve, egy csésze forró tea mel
lett. A férfi látni vélte, amint a nő 
párától elhomályosodó tekinteté
ből elillannak a baljós gondolatok. 
Ernyedten, képzeletét visszafogva, 
egyelőre csak az oltalmazó szerepé
re vágyott. A csésze fülétől átforró
sodtak ujjai. Apró szúrásokat érzett 
mellkasa alatt. De hitte, hogy nincs 
helye az aggodalomnak, a halál ár
nyéka mind jobban távolodik ettől 
a délutáni káprázattól; még akkor 
is, ha a döntő szó a hajlamé lesz 
egyszer.

A hó, amint lehullott, már el is 
olvadt. Talán a szót keresték, amely 
kifejezhette volna ezt a hihetetlen 
harmóniát.

"Mikor láttál őzet utoljára?" — 
szólalt megZ. És Kovrig úgy érezte, 
neki ezután számot kell majd adnia 
minden feledésre ítélt emlékéről és 
elmulasztott lehetőségeiről — még 
hogyha félreértésen múlik is min
den, mint visszautasított útlevél
kérvénye, vagy a használhatatlan 
vízcsap, amelyből ma is csak né
hány rozsdás csepp hullt tenyeré
be... De vajon mit szól Z. az esti 
áramszünethez? Bizonyára idegen 
neki ez a város. Ha csak nem ezt 
tapasztalta máshol is...

»Honnan is jött valójában?« — 
fürkészte Kovrigh a nő kisimult ar
cát, kissé duzzadt szemhéját s a bar
nás foltokat szeme alatt a gyertya 
kéken pislákoló fényében. A soka
dik kortynál tartottak már, de még 
nem merte megérinteni nyakán a 
bőrt, pedig az asszony már fürdő- 
köpenyben állt előtte.

"Lezuhanyozok" — mondta Z. 
(mintha ezzel a mondattal lépett 
volna be a fürdőszobába, mióta a 
világ, ugyanitt); s érezte, látta a 
Kovrig kamaszos tétovázását, talán 
ezt értékelte benne most a legjob
ban. Nem energiát kellett gyújteni- 
ük, hanem bizalmat és önbizalmat.

Kovrigh egy-egy sikertelen sze
relmi viszonya után ugyanazt a 
szorongást élte át, mint gyermek
korában, mikor délutáni alvásra 
kötelezték: anyja vagy nagyanyja 
ráparancsolt, hogy forduljon befelé 
(szigorú nagyanyja sokszor meg is 
paskolta a fenekét, hogy "»Mi lesz 
már? Tessék aludni!«), és rázárták 
az ajtót, ő pedig tehetetlenül forgo
lódott a sötétben. Sikoltani sem 
mert.

»Azt hiszem, belehalnék, ha 
minden kudarcomat meg ostobasá
gomat el kellene mondanom neki!« 
— futott át a Kovrigh agyán. Riad
tan, szinte megbabonázva addig- 
addig nézte a haját szárítgató Z.-t, 
míg elszégyellte magát... A nő fel
kapott az asztalról egy cigarettát:

"Nemigen szoktam dohányoz
ni, de most jólesik" — vetette oda 
szikrányi zavar nélkül a férfinak; 
nem magyarázkodás volt (»Hiába, 
ilyenek a nők!«, konstatálta magá
ban Kovrigh), inkább kezdte otthon 
érezni magát. A következő pillanat
ban bekapcsolta a rádiót, meghall
gatta az időjárás-jelentést, majd a 
félig-szívott szűrős cigarettát el
szántan a tűzbe hajította; közben
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elzárta a rádiót, és heves mozdulat
tal feltépte az ablak egyik szárnyát: 
'Tűrhetetlen meleg van" — sóhaj
totta. De nem felejtett el egy futó 
mosolyt küldeni Kovrigh felé, aki 
aggodalmas képpel vagy csak kí
váncsian figyelte, amint a gyertya
láng meghajlik a légvonatban.

Kovrigh a néptelen utcákat rót
ta makacs kétkedéssel. Időnként 
hátra-hátrapillantott, mintha vár
ná, hogy visszasüt valahonnan 
mégis a juhar piros levele. Apjának 
kedvenc öreg fája volt az a sétaté
ren. Éveken át együtt tették meg 
otthonról az utat odáig, hogy ár
nyékában leüljenek a rozoga padra, 
és sokáig hallgassanak. Később is 
elkísérte néhanapján apját, de kon
zervatív felfogása, bevett, "divatja
múlt" szokásai miatt (Kovrighnak 
akkor legalábbis annak tűntek) i- 
dőnként meg is sértette. Ó elszánt
nak és erősnek érezte magát; beérte 
a kettőjük viszonyát ennyivel. Pál
cát tört szülei felett, amiért gyakran 
civakodtak s aztán kibékültek. Egy
szer sietve haladva át a sétatéren, 
Kovrigh a juharfa alatt egy ismeret
len nővel látta apját beszélgetni. A 
nő szép lehetett valamikor. Kov
righ hátulról közelítette meg a pa
dot, s jól hallotta (talán féltékeny
séget is érzett), amint a fáradt tekin
tetű nő halkan, kedvesen szól az 
idős emberhez, úgy beszél vele, 
mint egy okos gyermekkel; figyel
me, rajongó tekintete elárulta, hogy 
jól érezi magát a férfi társaságában. 
Anyját sohasem látta ilyennek. Ké
sőbb a színházban egy páholy mé
lyén is együtt látta őket. Apja i- 
dőnként előrehajolt, és könyöke a 
nő derekát simogatta a selyemru
hán keresztül.

Néha bántó dolgokat követünk 
el az élőkkel szemben, kínozta ma
gát Kovrigh. De csak miután rádöb
benünk, hogy rosszat sincs alkal
munk tenni már, érezzük az igazi 
vereséget. Egyeseket aztán beteggé 
tesz a lelkiismeret-furdalás, még 
akkor is, ha szándékuk, mi több: jó
zan tudatuk ellenére sújt le rájuk a 
tragikus véletlen. S lehet, hogy egész 
életükre komplexusossá válnak...

De vajon — torpant meg a jár
dán - véletlen okozta-e a Z. halá
lát?... Hisz az sem egészen véletlen, 
hogy ez a járdaszél a talpak alatt 
olyan hamar mállani kezdett!

Mikor már nem bírta az egye
düllétet, mert úgy érezte, hogy 
mellkasa alatt a szíve is töredezik, 
meggyorsította lépteit, és befordult 
egy zsákutcába, ahol Góg lakott. A 
sötét kapu alatt néhány lajhármoz- 
dulatú alakba ütközött. Kötött, szí
nes sísapkájukat mélyen a hom
lokukba húzva, némán lapították a 
falhoz Kovrighot, minden bocsá
natkérés és köszönés nélkül — za
varában ő dadogott el egy "par- 
don"-t. Amintaz utcai lámpafénybe 
értek, utánuk nézett. Két ifjút is föl
ismert közülük, egyikükkel foglal
kozott is pár évvel korábban, grafi
kára készítette fel a főiskolára.

Amikor Góg ajtót nyitott neki, 
feldúltabbnak látszott, mint per
cekkel azelőtt volt. Álmos kollegája 
sejtette is mindjárt, hogy több ez

Kovrighnál, mint a lépcsőmászás
tól való kifulladás.

— Nyögd már ki, mi a bajod? — 
mordult rá a váratlan betolakodó
ra, aki képtelen volt levetni magá
ról a nagykabátot. A felfújt inci
densről értesülve, a Góg fölénye is 
alábbhagyott kissé:

— Önzésük után megítélve ő- 
ket, nemcsak más nemzedék, de 
mintha más emberi fajtához tartoz
nának! — Majd kérkedve tette hoz
zá: — Különben változatlan a le
hallgatás ebben a meleg manzárd
szobában.

— Nem pusztán nyegleség 
vagy cinizmus ez náluk, tudom — 
hadarta Kovrigh idegesen, mintha 
hirtelen ő maga akarta volna véde
lembe venni az utánuk következő
ket. — Egyszerűen divattermék lett 
az ostobaság!... Pedig nekik is látni
uk kéne azt, amit...

— Azt, amit kezdetben mi sem 
láttunk?... Igaz, ők csak magukkal 
törődnek. Gondjaim vannak a lá
nyommal, még ha ritkán találko
zunk is. Neked nincs gyermeked...

Góg ilyenformán csillapítgatta 
társa elfogultságát, s már indult is a 
konyhafülke felé, hogy elővegye a 
neszkávés dobozt.

Kezében a csészével leült a ko
vácsoltvas asztalhoz, s miként az 
emeleti ablakot még tompán meg
világító, visszaverődő kinti fény, 
megkísérelt behatolni Kovrigh fel
dúlt ismeretlen vadonába.

— Az ősi szövegnek van igaza 
— mondta sejtelmesen Kovrigh. — 
A céltalan, puhány fejekről nem a 
mi dolgunk kimondani az ítéletet...

— Nem tudom, miről hőbö- 
rögsz — nézett föl csészéjéből Góg.

— Te ritkán iszod le magad, plá
ne napközben — fejezte be egy 
hosszú korty után.

— Nem érted?! — szökött fel a 
székről Kovrigh. — Ami még szá
mít, az mind történelem!... — Für
készően vette szem ügyre Góg arc
vonásait, mint aki most ismeri fel 
vitapartnerét: — Az örökségen kí
vül mi az, amit még a magadénak 
mondhatsz?

— Nincs nekem semmiféle 
örökségem. Ezt a nyomorúságos 
manzárdot is protekcióval szerez
tem. Nem köptem érte, legfeljebb 
hazudtam — mondta öngúnnyal. 
— Földünk meglehetősen sok volt, 
igaz; el is vették. A szüleim abba 
rokkantak bele.

A bomlasztó ernyedtség. Kov
righ az egész estét éber önkívület
ben töltötte. Meg szeretett volna 
bújni a szél mögött. Volt, amikor 
szélcsendre vágyott, hogy kerti 
székről bámulhasson ki az esőszá
lakból szőtt napsütésre; ám most 
már nem csupán képzelete és keze 
érezte, tudta a rajzlapon a törött ág 
látványát.

»Minden játék csak akkor ér va
lamit, ha visszasüt ránk.«

Ezt most, így gúzsba kötve, túl 
szépnek és könnyűnek találta. Mint 
tél zátonyán a torony, amelyre, a 
városnak bármelyik részén csatan
golt is, fellátott. Mint arra a sokat 
emlegetett jelképre — ("mint elné
mult harang, nem kalimpál, / nem zeng 
a szétvert sereg ")—őrá is váratlanul, 
mondhatni hátból tört rá a balsors.

»Tél derekán nehezebb hinni, 
hogy szabad embernek fogod érez
ni magad, ártatlanul akár. Mered-e

mondani még ezek után, hogy nem 
vagy vétkes?...«

Jeges sárlében turkált egy ma
lac. Ilyen földi tüneményekre utol
jára kölyökkorában vadászott. A 
kapuszárnyon lebegő csibetoll, 
vagy a szennyes árvízben tündöklő 
sok száz pipacs... Az emlékezet her
báriumában kiszáradt magház tö
rékeny kelyhe. De a nagy (nem is 
háborús, csupán szűkösséggel, be
tegséggel küszködő) tusák után 
csak zilált köhögése s a krónikás 
vakbélgyulladás volt a legfőbb 
"szerzemény". (»Nem zörög a má
kunk — panaszolta volt a mindkét 
lábára nyomorék nagyapa —, csak 
a haraszti Az is másoknak...«)

Itt, sejtette, abba kellene hagyni: 
töredékül. Különben mi minden 
következne még ezután, amit már 
nincs kire hagynia örökül?!...

Kezdte kétségbe vonni saját, ke

servesen kiharcolt magabiztossá
gát. Keze tétován meg-megállt, mi
előtt a vonal eredeti útját, formáját 
megtalálta volna. A rajzhoz képze
let kell; az övét pedig mintha kilú
gozták volna végképp.

Egyedül maradt, mielőtt meg
szokhatta volna a társas létet. Csak 
vissza ne essék az önutálat állapo
tába. Ezért futott most Góghoz, akit 
három feleség is otthagyott már, 
hozzászokott az átmeneti állapot
hoz, s a vegyes életforma (ahogy ő 
nevezte: »vegyes saláta«) nem hozta 
zavarba. Góg arra intette barátját, 
hogy óvakodjék mindenáron ítéle
tet mondani.

— Nyomorék lelkúekkel va
gyunk körülvéve; fölösleges a ma
kacsság, úgysem érthetjük meg 
egymást. S főleg amiatt, mert ki 
nem állhatjuk őket. Fenekestül föl
forgatni a világot különben is csak 
a tehetségnek van joga. — Kovrigh 
jól tudta, hogy Góg, aki nem sokra 
tartotta magát, ezt mentegetőzés
nek szánja. Valamikor verseket is 
írt, azt hirdette, hogy inkább rob
banjon fel a világ, ha az ember nem 
képes kimászni a középkor sötét 
bugyrából. Árva fiúként nőtt fel, 
sóváran bámulta a kirakatokat 
(»Akkor még ementáli sajtot is le
hetett kapni dögivei!«, teszi hozzá 
gyakran, rögtönzött vallomásai
hoz); jószívű volt, az állam enni 
adott neki, így hát eszébe sem jutott 
lázadozni (»pofázni!«) a szüksiéges- 
nek tartott kompromisszumok mi
att. Emlékszik árvaházi nevelőjére: 
háborús rokkant volt, falábával 
hangosan szökdelt összevissza a 
konyha repedezett cementjén, de 
megmosta a gyermekek kezét (a 
Gőgét is, hányszor), és egy tányér 
gőzölgő levest tett eléjük. Evés után 
zsíros szájukat is megtörölte; ha 
szalvéta nem volt, vécépapírral. 
Hogy lehetne ennyi valóságos jót 
elfelejteni?!... Az örökös megalku
vás viszont lehúz a mélybe. Az u- 
tóbbi időben sokat iszik, s han
gosan pofázik az utcán. A rendőrök 
be-bekísérték az őrszobába, néha 
jegyzőkönyv is készült az incidens
ről, amelyet nyilván ő idézett elő 
csendháborítással. "Csalánba nem üt 
a mennykő"—vágta ki magát vigyo
rogva, valahányszor a főszerkesztő 
bekérette magához, és letolta.

— Te mást tészta vagy — szorí
totta meg most a Kovrigh csapott 
vállát; a tehetséget mindig felis
merte. — Ha csak a tisztességérze
tük fajzott volna el! De az esztéti
kum is, lassan minden érték áldo
zatul esik ízlésüknek. Neked nem 
szabad megalkudnod... — A gyű
rött, koravén arc rút vonásai meg
ereszkedtek, csak tokája dagado
zott; keserű ábrázattal hajtotta föl a 
langyos "pisisört", mint aki mérget 
nyel.

— Ezt a bomlást senki meg nem 
állíthatja már — motyogta Kov
righ, és felállt. Góg egyetértett vele. 
Lekísérte az emeletről, s mielőtt 
visszalépett volna a liftbe, a Kov
righ fülébe súgta:

— Mint fogat a szuvasodástól, 
a terrort sem mentheti meg semmi.
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GYUKICS GÁBOR
Séta helyett
Többszáz éves teknősbéka vagyok 
Nem megyek sétálni veled 
Leheverek a kanapéra 
Itt az ablak mögül rámtűző napon, 
mondta a férfi.
Ha teknősbéka vagy 
Fordulj a hasadra, 
felelte a nő.

Gyűjtögető
Használható végeket bámulunk 
az utcán
Egy-kettőt felszedünk 
Üres cigarettás dobozba 
tesszük őket 
Élvezkedünk 
ha lesz 
gyufánk

Székek
Hosszú séta
Telefonján a sok tárcsázástól 
Elkoptak a számok.
Hideg volt odakint,
Zoknit húzott, nadrágot,
Inget vett fel, pulóvert, cipőt, kabátot, 
Sálat nyaka köré, 
kalapot fejére.
Meglátogatja összes ismerősét.

Á t kellene rendezni a székeket 
szólt a lány 

Ki rendezze át 
kérdeztem 

Te
válaszolt 
és leült
széke mellé helyeztem székemet

Meztelen ágy
Ideje felkelnem,
hogy megkeressem álmomban rossz helyre tett naplóm, 
mert nem tudom leírni az utolsó sort, 
ha kifutunk az előre kiosztott időből.
Szerezzük vissza az elrabolt napot, 
mely leértékelhetővé tette a múltat, 
mely minden jövőt megváltoztatott.
Talán még lesz időnk arra, hogy megigazítsuk hajunk 
az állomáson veszteglő metró ablakában.
Talán még lesz időnk arra, hogy megtaláljuk 
az idős néger nő elvesztett pénztárcáját.
Talán még lesz időnk arra, hogy elmosolyodjunk a vonatvezető 
őszinte vágyakozásán egy nedves punci után.
Ezekkel a gondolatokkal zuhanok este a meztelen ágyba.
Mert meg kell találnunk.

Görögök
A görögök 
Eltűntek 
Állítod 
Kőfűz
Kavicskönny 
Sziklabölcső 
Csavart oszlop 
Az idő eső

Lent és körös-körül
A csend az, ahol senki sem beszél.
Tegnap, holnap, száz évvel ezelőtt, egyre megy.
A  folyó párhuzamos korlátok között visszafelé sohasem rohan,
Furcsa remegés kelt zavart a levegőben, mintha 
Időtlen háborút robbant ki két civilizáció.
Egyikük sem lesz győzedelmes.
Mára átrendeződött a történelem,
...s mi kénytelen-kelletlen együtt élünk a saját magunk kreálta értelem partmedreiben

MURÁNYI ZITA 
Falu
repülő a romváros felett
pompeji konzervált hullái
kertészkednek minden bokorban
elszenesedett szőlőtőkéket
kötöznek, fekete rózsát
szednek, nem szerettek senkit, soha
A repülő motorja
hirtelen áll le, a pilótafülkében
ideges személyzet, fejvesztve köröz
a romváros felett a
pompeji hullák házukba bújnak
ne essen fejükre szárny, csavar
nincsen semmi baj
suttogják
holnap többen leszünk

Video
videofilmeken pörgetik 
a jövőmet
ilyen leszel — suttogják, 
nagyhasú, kis mellű, öreg.
A főszereplő hangja kísértetiesen 
emlékeztet magamra 
cigaretta-mély, 
füstszűrőbe bugyolált 
jelenség.
szélesvásznakat meghazudtoló 
háttal kilóg a képből, 
biceg előre és domborít 
ajkán halovány fénycsík. 
szupernóva.
Szilánkjait a parkettre szórja, 
ég a szoba.
Füstbe törlőm 
izzadó tükörképemet.

Promenád
Gy. G.-nek 

Változó térfogat 
esőáztatta bőröm 
kitágul, 
arcomról festék 
csurog.
Pórusvárosokban 
szűk utcák, 
sikátorok.

Melletted lépnék, 
lemaradok.
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Az átok
Van nekem egy kedves nagyapám, aki

ről már csak múlt időben beszélhetek, még
is van. Kis faluja műkedvelőjeként és 
viccmestereként mindenütt megfoidult — 
ahol nem kellett volna (tenné hozzá fejlett 
kritikai szellemmel rendelkező nagya
nyám). Talán ennek köszönhető, hogy éle
te során sok gubancos történetet hallott, 
pikáns és anekdotikus csemegéket, plety
kákat, kis családi tragédiákat, melyeket 
miért, miért nem, lejegyzett. Ne aggódja
nak, nem fogom itt most úgymond közzé
tenn i őket, m odern és kissé ü tődö tt 
Ossziánt, vagy Thaly Kálmánt játszva. 
Azért nem, mert a történetek valóban lé
teznek, nem nekem kellene kitalálnom 
őket, s akkor pedig mi a pláné? Itt poro
sodnak fiókomban (nagyanyám rám örö
kítette őket, merthogy — úgymond — én 
is foglalkozom efféle marhaságokkal). 
Tintacerzuával sűrűn teleírt lapok, nyelvi
leg igénytelen kidolgozású, hétköznapi- 
ságukban meglepő történetek, melyekből 
kivenni, melyeket holmi mondén okos
sággal megtoldani nem lenne érdemes. 
Kész, passz, itt akár le is állhatnék, iroga
tással unaloműzésből sokan próbálkoz
tak, unokáik csak ritka esetben dicse
kedtek el vele. Én se dicsekedni akarok, 
(nem létező) írói vénám igazolására sem 
kívánom vérségi bizonyítékul felhozni.

Csakhogy: a lapok közt rábukkantam 
egy befejezetlen történetre. Nagyapámat 
alapos embernek ismertem, aki nem hagy 
torzóban csak úgy valamit. Miért maradt 
ez mégis befejezetlenül? Három oka lehet, 
a legvalószínűtlenebbel kezdem: nem volt 
ideje a végére járni, nagyapámat ugyanis 
szívinfarktus vitte el, viszonylagos várat
lansággal: halála napján még kártyázott 
(de biztos vagyok benne, hogy nem a kár
tyaparti kedvéért hagyta abba az írást). 
Lássuk a másik két okot. Mivel az ő eseté
ben nem kitalált történetről, csupán a va
lóságból ellesett mozzanatról van szó, ki
zárt az elakadás, a befejezés képtelensége, 
így hát csak arra gondolhatok: vagy nem 
tekintette lezártnak az esetet, s — fantázi
ájára hagyatkozva — természetesen nem 
kerekítette ki, vagy (a torzó ismerőben ez 
sem kizárt) annyira felerősödött a történet 
tabujellege, hogy valami babonás készte
tésnek engedve abbahagyta. Csak a mű
vész olyan világtól elrugaszkodott, hogy 
ha kell, ha nem tabukat feszeget, nagya
pám, a krónikás hajlammal megáldott át
lagember erre származása, neveltetése, 
közösségétől örökölt világszemlélete mi
att sem vállalkozhatott.

Adott tehát egy befejezetlenségével iz
gató töredék, melynek magja engem any- 
nyira megfogott, hogy — amint nagy
apám  belső kényszer hatására tette le a 
pennát —, ugyanannak a belső kényszer
nek hatására veszem fel most én. Nem 
elsősorban a tabufeszegetés, inkább a tör
ténet kedvéért. Csak a fantáziámra ha

gyatkozhatok, mert — íme egy újabb ba
bonás adalék — hasztalan érdeklődtem, 
nagyapám szülőfalujában a történet élő
nyelvi változatára nem sikerült rábukkan
nom. Persze, az is lehet, hogy ez egysze
rűen a generációcserével magyarázható, a 
kollektív emlékezetből sok minden kiros
tálódik, de valamiért jól esik arra gondol
nom, hogy valami mélyebb, misztikusabb 
oka is van ennek. Ha nincs, persze, az se 
baj.

Na, lássuk végre nagyapám torzóját. 
Hangsúlyozom, hogy az irodalmi hagyo
mánytól eltérően én igenis stilizáltam, át
fésültem a szöveget, nyelvezetében is fel
frissítettem kissé.

"Most már egyértelm űnek látszik, 
hogy Pálos Dénkó nem tisztességesen ju
tott a vagyonához. Valahogy túl egyszer
re, ugyebár... Persze, nincs kizárva, hogy 
a régi felesége, Séra Annus is túloz, de 
valami csak kell legyen a dologban. Elég, 
ha azt nézzük, hogyan különöztek meg. 
Én már sok mindent megértem, de ilyent 
azért ritkán lehet hallani. Annus egyik

napról a másikra kijelentette, hogy ó nem 
hajlandó tovább együtt élni egy olyan em
berrel, akinek nem áll a f...sza. Mert akkor 
a kasza se vág. Dénkó valamikor épp asz- 
szonyfaló kedvéről volt híres. Annus azért 
is ment hozzá... Három gyermekük van. 
Ki csinálta azokat? Világra olyanok, mint 
Dénkó! Vajon közben ment el a gyermek
csináló kedve? De miért? Tényleg igaz len
ne, amit Annus mond? Az ilyennel jobb 
volna hallgatni.

Ha úgy vesszük, nem is lehet olyan 
nagy vagyonról szó, de a mai szegény 
világban már az is gyanús, ha valaki ma
gának és a két fiának új házat tud építeni 
— nem mintha azok megbecsülték volna. 
A lányának nem kellett már semmi.

Mit mondjak, nem semmi az, amit An
nus híresztel! Igaz, számításba kell venni, 
hogy egy kicsit mondig bolondos volt, de 
ekkora marhaságot ő sem tudott volna 
kitalálni. Ekkora marhaságra csak az élet

képes. Annus azt állítja, hogy az ura egy
szer látott egy furcsa álmot: álmában egy 
hang azt mondta neki, bontsa le a házát 
(nagy, régi kőháza volt), az alapjaiban talál 
valami elásott kincset, azt értékesítse, az 
árából építse újra a házat, a többit pedig 
ajándékozza az egyháznak. Dénkó csak 
sápadozott, pillogott egy darabig, de vé
gül is nekiesett a falaknak, s a régi kőház 
nemsokára három másikat fiadzott. Hogy 
tényleg talált-e kincset az alapokban, azt 
immár a fene se tudja kideríteni. Annus 
szerint igen. Csakhogy nem akarta meg
osztani vele, az egyháznak sem ajándéko
zott semmit. Talán kevesellte, amit talált? 
Mindegy, lényeg az, hogy Annus szerint 
az álombéli hang erre átkot mondott, hogy 
érje baj őt is és a családtagjait is, és hogy 
soha ne legyen többé nyugta. Az átok pe
dig megfogant. Én nem hiszek az ilyesmi
ben, de Annus azt mondja, hogy Dénkó- 
nak attól kezdve nem volt kedve foglal
kozni vele, neki pedig daganat nőtt a mel
lébe. Ki is lehet tapogatni, ajánlotta. Per
sze, Dénkó erről sosem beszélt, az álmot 
is tagadta. Könnyen meglehet, igazat 
szólt. De ha megnézzük, mi lett a gyerme
keiből, hajlamosak leszünk arra gondolni, 
csak van valami abban, amit Annus kitá
lalt."

Nos, eddig tart nagyapám története, 
gondolom, befejezetlenségét készséggel 
elismeri mindenki. Agyermekek sorsának 
alakulásáról nem ír. Újra csak az a kérdés: 
miért? Az utolsó mondatban egyértelmű 
utalás történik arra nézve, ismeri törté
netüket ("ha megnézzük, mi lett a gyerme
keiből...").

Látják, a mesélés kusza, szertelen, csa
pongó. Nem tudom, véletlen-e, hogy cí
met sem adott neki nagyapám. Talán utó
lag akarta föléje írni. Ha befejezte volna...

Én most megkísérlem a lehetetlent. 
Nem oknyomozó módon, nem azt aka
rom kideríteni, tényleg láthatott-e álmot 
Pálos Dénkó, és tényleg talált-e kincset, 
csupán pontot akarok tenni ennek a bor- 
zongatós históriának a végére. Mert a tör
ténetek követelik a befejezést. Vagy így, 
vagy úgy. Aki azt hiszi, halandzsázom, aki 
nincs meggyőződve arról, hogy ezt a töre
déket valóban nagyapám írta, azt arra ké
rem, itt most az olvasást hagyja abba, a 
következőkkel egy hullámhosszra úgy
sem kerülhet.

Nincs túl sok értelme rágódni azon, 
volt-e álom, volt-e átok. Annyit azonban 
jó lesz megjegyezni, hogy amennyiben 
nem volt, akkor a történet alakulása egé
szen más kell legyen, mint abban az eset
ben, ha volt. Ha nem volt, akkor az is 
lehetséges, hogy Pálos Dénkó egy közön
séges sikkasztó volt (ez egyébként való
színűbb, mint a kincses változat), akinek 
szüksége volt egy ilyen kitalációra (amit 
lehetőleg nem ó kezd el terjeszteni), hogy 
a falu előtt tisztára mossa magát. Folya
modványként talán annyi, hogy az impo
tencia átok nélkül is bekövetkezhet. An
nus válhatott pusztán emiatt, váláskor a 
férjével nem tudo tt emberségesen ki-
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egyezni a vagyonon, ezért az álom első 
feléhez utólag hozzákötötte az átkot, így 
igazolva önmagát. Ez a variáció túl rafi
náltnak tűnik, a másik túl misztikus. Hát 
én im már melyiket válasszam? Tény az, 
hogy amennyiben a detektívtörténetet fo
gadom el valóságnak, a gyermekek sze
mélyes sorsának elromlása (melyre nagy
apám utal utolsó mondatában) puszta vé
letlen, elveszíti oksági jellegét, az összefüg
gésrendszeren kívül esik, tehát a történet 
elejének szempontjából nem érdekes. Épp 
ezért nem is lenne kedvem folytatni.

Mindenképp az átkos verziót kell to- 
vábbímom, már nagyapám iránti tiszte
letből is. Kicsit reszket a horgasinam, fé
lek, hogy valamit nem jól csinálok, nagya
pám  rosszalló tekintetét máris magamon 
érzem  Épp ettől lesz izgalmas a dolog... 
Vajon milyen nyomon induljak el, hogy a 
valóságnak valam elyest megfeleljek? 
Nem számít, ha nincs valóság, nekem író
ként akkor is meg kell felelni neki.

Lássuk csak; azt hiszem, megegyezhe
tünk abban, hogy Pálos Dénkó és felesége 
sorsát bizonyos értelemben a szexus hatá
rozta meg. Nos, ha igen, a gyermekeik 
esetében is ezen a vonalon fogok elindul
ni. (Kedves olvasóm, ha nem tetszik az 
irányelv, nyugodtan választhatsz mást.)

Kezdjük a lánnyal. Van valami hátbor
zongató irónia abban, ahogy nagyapám 
azt az egy mondatát odaveti róla; "A lá
nyának nem kellett már semmi." Mintha 
meg lett volna már mindene, s persze, 
mégse. Vajon mire gondolhatott?

Terka, ez a név kívánkozik neki, kissé 
kajtár elejű volt. Már emiatt is elepedtek 
érte a férfiak. Nem tuskóként hevert alat
tuk. Úgy tudott lüktetni csípőjével, hogy 
csak na! Házasembereket is gyakorta vi
gasztalt. Ha egy férfit megkívánt, minden 
gondolata körötte csapongóit, a gerjede- 
lem elsápasztotta, tekintetét remegővé 
tette. Meg nem nyugodott addig, amíg 
magán nem érezte. Mindig kész volt a 
szerelemre. Érte született. Öle maga volt a 
szétnyíló boldogság, mozdulataiban az 
összes asszonyős ösztöne benne forron
gott. A férfiak érezték benne a tüzet, csak 
a tekintetét kellett rájuk vesse, máris meg
kapta őket. Boldog-mohó szerelemben.

Sok asszony gyűlölte Terkát. Úgy, 
ahogy a legyőzött gyűlöli a győztest. 
Azért, am iért az megtalálta a gyenge 
pontját, védtelené téve őt. Azok az asszo
nyok, kiknek férjeit el-elcsábította, meg 
tudták volna fojtani. Ha férjükre néztek, 
szívükben aggodalom és düh. Miért jobb 
a Terka pinája, miért magy őhozzá? Egyre 
megalázottabbnak érezték magukat, Ter
ka pedig egyre boldogabb volt, hogy ilyen 
sok férfit szerethet. Még jobban ki virág
zott, megszépült. Végül az asszonyok 
összebeszéltek: ez nem mehet így tovább. 
Egyik éjszaka csoportba verődve megles
ték, amint langyosodó öllel egy találkáról 
hazafalé tartott, fejére pokrócot dobtak, 
leverték a földre, és... Most egyszer jólla
katunk fasszal, te beste, szuszogták fojtot
ta n. Lefogták, és lába közé egy üveget
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csúsztattak be. A lázas igyekezetnek és a 
kíméletes bánásmódnak köszönhetően az 
üveg eltörött, Terkát az orvosok alig tud
ták megmenteni.

Ennyi. Ezek után már elképzelhető, 
ugye, hogy semmi nem kellett már neki?

Igen, a fiai. Nagyapám elbeszélése sze
rint csak annyit tudhatunk, hogy az apjuk 
új házat épített nekik, "nem mintha azok 
megbecsülték volna" — állapítja meg ró
luk, és mivel nem fogalmaz elég egyértel
műen, nem tudni, a házat, vagy az apjukat 
nem becsülték-e meg, de ez végső soron 
ugyanaz. Induljunk hát ki ebből.

Az idősebbik fiú — az apja után való
színűleg maga is Dénkó — takaros me
nyecskét vitt az új házba, egy félárvát, akit 
fiatalon megözvegyült anyja megtanított 
a kenyér és a férfiak tiszteletére. Dénkó 
maga mellé vette anyósát is, hogy — íme 
egy kis népiesség — a fióka Idrepülése 
után az anya ne maradjon egyedül a fész
kén. Jól is egyeztek, anya és lánya megosz
toztak a ház vezetésén, Dénkót finom éte
lekkel kényeztették. Dénkó szerette halk

Székely Géza grafikái

szavú, türelmes feleségét, de visszafogott
ságát rövidesen megunta. Egy alkalom
mal, amikor neje nem volt otthon, Dénkót 
elkapta a gerjedelem még egészen fiatalos 
anyósa iránt, és újra nővé tette. Az asz- 
szony kivirult, s akármilyen bűnösnek é- 
rezte magát, bármennyire restelkedett a 
lánya előtt, nem tudott többé nemet mon
dani. A félig hoppon maradt fiatalasszony 
tűrt és hallgatott, s immárom nem csak a 
ház vezetésén osztozott anyjával.

Persze, az ilyesmi előbb-utóbb kitudó
dik. Idősb Pálos Dénkó elment a fiához, 
hogy jobb belátásra bírja, szidalmazni 
kezdte, szégyentelenséget emlegetett, a 
fia pedig szemrebbenés nélkül azt vála
szolta, igen jól megvannak ők hármasban, 
az anyósa különben is jobb az ágyban, 
mint a felesége. Az apja elfehéredett, ki
fordult a házból, s bevágta az ajtót, azzal 
az elhatározással, hogy ebbe a bűnfészek
be többé nem teszi a lábát.

Úgy tűnik, a szégyen néha nagyobb 
bűn, mint amilyen szégyen a bűn.

A középső fiú. Az álmodozó, érzékeny 
lélek. Talán Dávid. Minden cigánylányba 
szerelmes. Merthogy azok olyan különö
sek. Izgatóak, szenvedélyesek. Az életet 
könnyen veszik, számukra könnyű is. 
Használd a napot, s ami jelen van, forró 
szívvel öleld.

Be is fogad a házába egy tüneményest. 
Apja aggályaival nem törődik. Szenvedé
lyes, szertelen életet élnek. Ami jelen van, 
forró szívvel ölelik. Az élet szép, csak tud
ni kell élni. És egyszerű.

Dávid rövidesen kimaradt a munká
ból, mert dolgozni minek. Ha megszorul
tak, eladtakezt-azt a házból. Végül a házat
is. Kis cigány kulipinty óban húzták meg 
magukat. Még ekkor is úgy gondolták, 
hogy egyszerű és szép az élet. Egyetlen 
ágyat magába fogadó, 4x4 méteres vityil- 
lójukban könnyen egymásra találtak. A 
lány magabiztosan vezette Dávidot. Má
morosán feküdtek egymás karjaiban. Az 
italok istenének is kedvvel áldoztak. Az
tán gyerek jött. Bölcső nincs. Fektessük az 
ágy végébe. Egy szenvedélyes éjszaka u- 
tán holtan került ki alóluk. Sebaj, majd 
csinálunk másikat, mondta a lány mámo
ros tekintettel. Mert szép az élet, gyönyö
rű, nincsen hiba benne.

Hát igen. Azt lehet mondani, a család 
végzete bekövetkezett. Pálos Dénkó egye
dül maradt a gyermekei és saját szégye
nével, felesége a válás révén látszólag ki
szabadult ebből az ördögi körből, de a 
bélyeget örökre magán viseli. Falutársai 
meghallgatják, amit mond, de csak azt 
hisznek el neki, amit akarnak, és fölöttébb 
távolságtartóan viselkednek vele szem
ben. A szép reményű, vagyonos család 
szétzüllött.

Itt most már meg kell állni. Nem lehet 
tovább feszíteni a húrt. Megtettem, amit 
meg kellett tennem. Mintha ama álombéli 
hang vezette volna a kezem. Hogy való
ban így folytatódott-e a történet, mint a- 
hogy én itt elképzeltem, nem tudhatom. 
Hogy megfelel-e annak a közösségnek, 
melyből a szereplők vétettek, nagyapám
nak, a történet elkezdőjének, vagy épp az 
átkozónak (amennyiben létezik), immár 
nem foglalkoztat. Az sem, hogy az olva
sónak elnyerte-e a tetszését. Ha nem, nyu
godtan újragondolhatja az egészet. Én 
már nem  Én már pontot tettem a végére, 
ezáltal valósággá vált. (A világot újraköl- 
töm, így újraköltéssé válik a valóság.) Azt 
hiszem, nagyapám tudott valamit, amit 
én nem: hogy a történettel ott, azon a pon
ton le kell állni, ha nem, az átok majdnem 
átszáll a lejegyzőjére. Vagyis az valósítja 
meg. Mert az átok csak akkor létezik, ha 
gondolunk rá. Gondolkozom, tehát átok.
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I. (a zárójelbe tett
történet)
metaszövegelés
(a zárójelen kívül már várnak rám, azért 

jöttek, hogy megfizessek, amiért Nino el Ferrari 
lettem, de tévednek, ha úgy gondolják, hogy a 
hercegnőt valaha is megpillanthatják, ezek az 
egymás felé forduló jelek szilárdak és feltörhe- 
tetlenek, senki sem léphet be úgy, ahogy én 
nemsokára kilépek belőle, és itt hagyom elrejtve 
mindazt, amit tudok, hogy ne érezzék meg az 
arab édességek mézillatát, hogy ne érinthessék 
Victoria hercegnő testét azok, akik azt hiszik, 
mindez csak összefüggéstelenül lebeg, és nem 
látják a rendet, ami igazából maga az elmesélt 
mesélés)

Mi, most mindenki (senki) előtt kijelentjük 
(elhallgatjuk), hogy mindenki tudta, hogy a pla
kátok felragasztására (leszedésére) a legalkal
masabbak a Ferrari fivérek, akkor is, ha soha 
életükben nem ragasztottak (téptek) még plaká
tokat. Könyen (nehezen) el lehet képzelni őket, 
amint mind a heten felülnek a villamosra, aztán 
letépik (felragasztják) Bili plakátjait, és kimér
ten, egy pillanatig sem zavartatva magukat fel
ragasztják (letépik) a mi plakátjainkat. Két meg
állóval arrébb leszállnak, és beülnek Skodájuk
ba, mint akiknek semmi dolguk sincs már a mai 
napon. Bár ez lett volna a legjobb (legrosszabb) 
megoldás, mégsem ezt választottuk, hogy mi
ért, azt mindjárt elmondjuk (elhallgatjuk). Volt 
abban a reggelben valami megfoghatatlan, ami 
ideges lüktetést rakott a gyomrunkba, mintha 
egy hideg és csupasz béka forgolódott volna ott 
beíül mindannyiunkban, s ezt tudtuk, anélkül, 
hogy egy szót is szóltunk volna egymáshoz. Az, 
hogy egy árva szó nélkül megértettük egymást, 
nem volt meglepő, inkább a furcsa érzés erede
tén csodálkoztunk. Tulajdonképpen lehet, hogy 
arra vártunk, hogy valaki elmondja (elhallgas
sa), mi történik itt nagy titokban, ahogy most mi 
is elmondjuk (elhallgatjuk) nektek az egészet, 
bár nem tudjuk, hogy segít-e ez valamit Rá 
kellett jöjjünk, ahogy mindjárt nektek is rá kell 
jönnötök, hogy nem mindegy, ki áll (ül) arccal 
(seggel) a fának, és ki nem (igen). Ugyan ezzel 
nem sok mindent árultunk el, de azt hiszem, 
nem is kell, mert a sokat tudás nem mindig 
hasznos (káros). Azt például jól tudtuk mi is, 
hogy Bili plakátjai arra is figyelmeztették az 
olvasójukat, hogy nem ajánlatos leszedni (felra
gasztani), és valami súlyos büntetést helyeztek 
kilátásba, ha a tisztelt olvasó mégiscsak leszedi 
(felragasztja). Ezért még a Városi Tömegközle
kedés alkalmazottai sem nyúltak hozzájuk, pe
dig a Szabályzat csak fizetett hirdetést enge
délyezett. Bili diszkója kitűnően (szarul) ment, 
hetente háromszor is ki tudott nyitni (zárni). 
Hát ez volt az, ami nagyon zavart bennünket. 
Aztán ahogy lassan telt az idő, rájöttünk, hogy 
egész végig tudtuk, mi történt, csak éppen nem 
akartuk kimondani (elhallgatni), ezért most is 
hallgatni (szólni) fogunk róla. Nem tudjuk, mi
vel szolgálhatnánk még nektek, egy közülünk, 
már nem tudjuk, kicsoda, felfedezte a szeméttá
rolóban azt a kéziratot, amit, ha jobban meggon
dolunk, talán meg sem kellett volna írni (olvas
ni), de hát az ember nehezen (könnyen) tud 
parancsolni magának, és főleg ösztöneinek, ha 
értitek, mire gondolunk. Azokban a napokban 
csupa Tollforgató ember között forgolódtunk, 
óhatatlanul ránk ragadt belőlük valami, amit 
nem tudom, hogy ők hogyan neveznek, de mi 
egyszerűen csak viszketegségnek, ami csúfosan 
rímel a betegséggel, és nagyon nehéz (könnyű) 
kigyógyulni belőle. Persze, elképzelhető, hogy

mi valójában bele sem estünk ebbe a betegség
be, csak a környezet túlságosan kinagyítva (le
kicsinyítve) tálalta érzékszerveinknek. Bele is 
szagolhattunk a levegőbe, hogy egy ide illő me
taforát használjunk, de azzal annyi, megadtuk, 
ami Pilátusé (Bulgakové), és megadtuk, ami az 
istené (Margaritáé). Csupán arra volt szüksé
günk, hogy meglássuk végre az alagút végét, ha 
értitek, mire gondolunk. Véletlenül (akarattal) 
láttuk meg Bili plakátjait is, valahová utaznunk 
kellett, s felültünk (leszálltunk) az első (utolsó) 
villamosra. Elképzelhetitek, micsoda plakátok 
voltak azok, egy kocsiban legalább nyolc, úgy
hogy az ablakon sem lehetett kilátni, mi meg 
egyet röhögtünk (sírtunk), mert jólesett látni az 
emberek hülyeségeit. Tulajdonképpen az sem 
volt komoly, ahogy felvetődött a Ferrari fivérek 
bevetésének ötlete, csak hát mindenki túlságo
san komolyan vette, úgyhogy mi sem tehettünk 
másképp, a kocka el volt vetve. De azért egy 
percig sem gondoltuk, hogy mindez büntetlen 
fog maradni, tudtuk (fingunk sem volt), kicsoda 
az a Bili, nemhiába volt tele plakátjaival a Városi 
Tömegközlekedés. Ha Bili diszkót akar csinálni, 
hát csinálja, minket különösebben nem zavart, 
ha értitek. Azonkívül cseppet sem akartuk azt a 
látszatot kelteni, hogy a Toliforgatók társaságát 
élvezve mindenfélét csinálhatunk, ami csak 
eszünkbe jut. Nem jogosíthatott fel semmire 
(mindenre) bennünket ezeknek az embereknek 
a barátsága, bár nem hisszük, hogy barátságról 
egyszer is szó esett volna. Inkább valami olyas
mi volt, ami a barátság és a látásból ismerés 
közé esik, szóval egy elég kényelmetlen (ké
nyelmes) pozíció, ha értitek, mire célzunk. A 
szemétben talált kézirat gondosan (hanyagul) 
és körültekintően (érzéketlenül) megfogalma
zott szöveg, nincs benne kétértelműség, meta
forákat nem használ, ha utal is rájuk. Inkább 
valami olyasminek képzelhetitek el, amin nem 
szerepel más, csak annak a mozdulatnak a leírá
sa (elolvasása), ami megtalálta (elveszítette) és 
előhalászta (elrejtette) a sok szar (költemény) 
közül, ha értitek. De az is lehet, hogy tulajdon
képpen annak a mozdulatnak a leírása (elolva
sása), ami, ki tudja, miért, a szeméttárólóba 
dobta (előszedte). Csak azért nevezzük kézirat
nak, mert a Toliforgatók mindenkinek (senki
nek) azt mondják, hogy olvashatatlan (olvas
ható). Tulajdonképpen azért mondtuk (hallgat
tuk) el mindezt, hogy könnyebb (nehezebb) le
gyen mindezt elolvasni (leírni). A kézirat 
mindannyiunk próbálkozása (passzivitása), 
mondhatnék: egyfajta magyarázkodás, de ter
mészetesen nem Bili miatt, bár ez sem elveten
dő, hanem inkább azoknak szól, akik Bili 
plakátjai helyett most a mieinket olvassák (ír
ják), és nem győzik hangsúlyozni a zárójelek 
tanulságát (következetlenségét).

II. a toliforgatók 
ünneplése 
(a jelentés 
begyakorlása)
Azt hiszem, hogy a Toliforgatók minden 

április tizenegyedikén, április tizenegy, április 
tizen... lesétáltak az Alsó Város sövénnyel kö
rülvett sörözőjébe, és halálra itták magukat, a- 
hogy errefelé mondani szokás. Senki sem ér
tette, hogy miért tették ezt, mármint azt, hogy 
éppen áprilisnak ezen a napján, mindenki csak 
találgatni tudott. Az is igaz, hogy megkérdez
hették volna őket, de a Városban semmi sem 
szokott történni, úgyhogy mindenkinek jól jött 
ez a kis misztikum, misztikum, misztikum... 
ahogy doktor Abi megjegyezte, miközben visz- 
szatolta szemüvegét a szemére. Doktor Abit 
mindenki ismerte, ő volt az, aki Bilinek elvarrta
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az ereit, amikor hús vét harmadnapján összeka
szabolt csuklókkal megtalálták diszkójának hi
deg kőpadlóján. A Város egyetlen villamosának 
kocsijából ekkor levették az évek óta ott poro
sodó plakátokat, amiket egyedül Bili tekintélye 
volt képes ott tartani. Amikor megpróbált ön
gyilkos lenni, már senkit nem érdekelt, illetve 
csak úgy, hogy vajon miért tette, s hogy tényleg 
öngyilkosságnak szánta-e Bili ezt a szörnyű tet
tet. Egyébként mindenki meg volt győződve ar
ról, hogy Bili nem keveredett semmiféle kétes 
üzletbe, bár a Ferrari fivérekkel gyakran együtt 
lehetett látni, gyakran együtt lehetett látni, látni...

A Toliforgatók újabb gyülekezője vasárnap
ra esett. Délután kettőkor, délután kettőkor, ket
tőkor kiléptek lakásukból, mindegyik a hóna 
alatt egy fekete kötésű, felirat nélküli könyv 
volt, fekete kötésű, felirat nélküli könyv, 
könyv... és szokásukhoz híven, anélkül, hogy 
egy szót is szóltak volna bárkihez, elsétáltak 
azzal a furcsa, kacsázó járásukkal az Alsó Város 
sövénnyel körülvett sörözőjébe, és halálra itták 
magukat. Beszédükből, ami bár hangos volt és 
kérkedő, egy szót sem lehetett érteni, doktor 
Abi szerint azért, mert azon a kurva nyelven 
beszélnek, amit idáig hurcoltak maguk után, 
csak azért, hogy senki se értse, mikor arról be
szélnek, hogy a kocsmáros feleségének kicsi 
vagy nagy a segge, kicsi vagy nagy, kicsi vagy... 
Abban az évben, amikor április tizenegy éppen 
vasárnapra esett, vasárnapra, vasárnapra, va
sárnapra... és doktor Abi nyelvfilozófiai kérdé
sekbe merült, két teljesen átlagos külsejű férfi, 
férfi, férfi... telepedett a vedelők közé, és nem 
tudni, miért, de a Toliforgatók társaságában tá
voztak, egyesek szerint részegen, mások szerint 
teljesen józanon, részegen, józanon, részegen... 
A Toliforgatók közül valaki ezt írta az egyik 
koszos étlapra: Doktor Abi, maga túl sok szart 
kavar, doktor Abi... Aztán mosolyogva, és a- 
mennyire csak tudott, határozott lépésekkel ki
sétált az Alsó Város sövénnyel körülvett sö
rözőjéből, miután halálra itta magát. Április 
tizenegyedikén mindig együtt mennek haza az 
ablakba kikönyöklő Város orra előtt, majd letér
nek Madame Kűri háza felé, letérnek Madame 
Kűri háza... hogy feltegyék a koronát erre a ki 
tudja, miért királyi napra. De oda már csak a 
beavatottak tekintetei követik, csakhogy ezek a 
tekintetek némák, nem árulkodnak semmiféle 
tivornyákról, sem orgiákról, tivornyákról, orgi
ákról... amikről egyébként a városiaknak hatá
rozott elképzeléseik vannak. A két teljesen át
lagos külsejű férfi abban az évben ide is követte 
a Toliforgatókat, arcukon sejtelmes vonásokban 
húzódtak meg a cinkosság félreismerhetetlen 
jelei. A Város tudomása szerint a legjobb nőket 
kapták, Bellát és Elenort, Bellát és Elenort, Bella 
és Elenor... akiket Madame Kűri egy párizsi 
szalonból csábított ide, és akikről csak annyit 
lehetett tudni, hogy ketten százévesek voltak, 
és ezzel együtt nagyon bölcsek. Tény viszont 
az, hogy a két teljesen átlagos külsejű férfi ha
marabb távozott, mint a Toliforgatók, de hogy 
mikor, arra nem volt pontos válasz. Ügyész úr, 
jelentem, semmi rendelleneset nem tapasz
taltam, ami a Város Szabályzatát sértené. A 
kocsmárosné seggére, a seggére, a seggére... tett

folytatás a 12. oldalon
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folytatás a 11. oldalról
megjegyzések egyáltalán nem bizonyítottak, az 
étlap kézirata egyelőre nem beazonosított. A 
Bili elleni merénylettel nem függ össze április 
tizenegy, az valami egészen más lehet, lehet... 
Az új plakátokon az étlapra írt mondat áll, az új 
plakátokon az étlapra írt mondat áll, az új pla
kátokon...

III. a hálás törté
nete (a zárójel 
csiganyála)
Bella, akinek neve vészesen hasonlított a 

Bélára, a vibráló lámpafénytől jött csak izga
lomba.

Elenor azt mondta, minden azon múlik, 
hogy a férfi jó vagy rossz indulattal közeledik 
egy ilyen bölcs és érett nőhöz, mint ő.

Kitalálhattam volna gondolataikat: az egyik 
mélységesen elszállt ahhoz, hogy a jelent teljes 
valójában felfogja, a másik túl következetes. 
Egy ilyen nap után nem állítanám, hogy ked
vem lett volna ehhez a két nőhöz, akiket Kűri 
mama Lyon egyik külvárosi lokáljából szedett 
össze. Azt sem mondanám, hogy túlzottan le 
tudott kötni ezeknek az embereknek a társasá
ga, akik folyton valami olyan művészetről be
széltek, aminek nincs párja a világon, és ami 
épp ezáltal a lehető legtitkosabb, és senkivel 
sem lehet megosztani belső rejtelmeit. Miután 
számomra világossá vált, hogy ezek az embe
rek önteltek és becsvágyók, hajnali háromkor 
kiléptem Madame Kűri házából, és elindultam 
a Felső Város felé, hogy magányomból merítve 
elgondolkodhassam a mai nap eseményein. 
Hogy tudásom, ami lényegesen különbözik a 
Városban talált csoportokétól, ne vesszen el 
mégsem, és örökre megjegyezhetővé váljon, 
íme elmondom egy történettel színezve mind
azt, ami idáig hajszolt, s ami sok megpróbálta
táson vitt keresztül. Nem kezdem mindjárt az 
elején, mert nem érné meg hallani, inkább ott 
folytatom, ahol ezelőtt két nappal abbahagy
tam a mesélést egy ódivatú hotelben, ahol a 
portás pingvinnek öltözve igazítja el az érkező
ket. Hallgatóságomról sem mondanék semmit, 
az arcukat nem láttam, feltehetően örmény 
szeszcsempészek voltak, akiknek tilos a sze
mükbe nézni. Mikor megláttam a hotelt, rögtön 
eszembe jutott az a pillanat, amikor Nino el 
Ferrari a kéjtől röhécselve nagyokat csap Victo
ria hercegnő fenekére. Abban a percben az is 
furcsának tetszett, hogy egy ingerre egy másik 
ingerrel válaszolok, s főleg, hogy ez az inger 
valami múltbelinek, az emlékek közül előka- 
partnak tűnhet, pedig egyáltalán nem emlékez
tem arra, hogy bármi ehhez hasonlót átéltem 
volna valaha is. Nino el Ferrarit sosem láttam, 
a hercegnőhöz viszont volt már szerencsém né
hány alkalommal.

(Victoria hercegnőt csakis más indokok ve
zérelhették, ha mégiscsak beadta derekát ennek 
a férfinak, aki mind a hét fivér közül a legkelle
metlenebb fráter volt. Persze, csak abból a tör
ténetből ismertem Nino el Ferrarit, amit Alonzo 
mondott el nekem a száztizenkettes villamo
son, amin a Városba igyekeztünk. Nino el Fer
rari, a szeszcsempész, a lókupec, a botrányhős, 
a verőlegyény, a kurvapecér, a disznókereske
dő, a behajtó. Alonzo úgy festette le, hogy ha 
meglátom, biztosan felismerjem. Azonban egy 
ilyen embert vagy könnyű felismerni, vagy 
nem, sosem lehet biztosra menni. Az is lehet, 
hogy többször elsétáltam mellette anélkül, 
hogy sejtettem volna, hogy kiről is van szó. 
Ugyanakkor teljesen lényegtelen, hiszen tu
dom, milyen valójában, s ez egy magamfajta 
embernek bőven elég.)

--------------------- HELIKON —

IV. a hálás törté
netek margójára
Dino la Passának egész végig járt a szája, el 

sem tudnánk nála szószátyárabb embert kép
zelni. Még Kűri mamánál is egyfolytában csi- 
csergett, mint valami díszmadár, aki tudja, 
hogy nemsokára megfojtja a kalitka alatt ólál
kodó macska. Tudjátok, néha rá van írva az 
emberre, hogy mikor fog meghalni, és mi pon
tosan láttuk Dino la Passának a homlokán a 
feliratot, és az is lehet, hogy ő is látta, mikor 
tükörbe nézett, mert állandóan izzadó homlo
kát törölgette egy megsárgult kendővel. Ké
sőbb érkezett, mint mi, de a lényeg az, hogy ott 
volt, ellentétben Biliéi, akit egy héttel azelőtt 
tettek el örökre láb alól a Ferrari fivérek, ponto
sabban Nino el Ferrari. De ezt csak egy szűk kör 
tudta, és mi sem beszélnénk róla túl sokat, mert 
itt a falnak is füle van, úgyhogy csitt. Visszatér
tünk inkább Dino la Passához, aki éppen akkor 
lépett be a Fehér Tolmácshoz címzett sörözőbe, 
amikor Otlik Eli odafordult mindannyiunk leg
nagyobb meglepetésére az itt iszogató felcser
hez, és vigyorogva azt mondta neki, semmi sem 
fog történni, mindenki végezze a maga dolgát. 
Persze, mi nem egészen értettük, csak azt tud
tuk, hogy a felcser, a nevére sajnos nem emlék
szünk, nem nézte jó szemmel az iszogató tár
saságot. Otlik szinte egész életében hallgatott, 
sokan azt hiszik még ma is, hogy néma, pedig 
ott mindannyiunk előtt igenis megszólalt. Dino 
la Pássá nem is üdvözölte az összegyűlt társa
ságot, fekete könyvét ledobta az asztalra, és 
rendelt valami erőset, aztán belefogott egy tör
ténetbe, ami arról szólt, hogyan ölel Victoria 
hercegnő, amikor igazán boldog, és ilyenkor 
csakis arab édességeket vihet neki az ember. 
Azután azt mondta, az elképzelhetetlen, hogy 
olyan jöttmenteknek odaadja magát, akik azt 
sem tudják, mit illik mondani olyankor, amikor 
az ember teljesen őszinte akar lenni. Valami 
furcsa hanglejtéssel beszélt egész végig, mi csak 
azt láttuk, hogy ennek az embernek túl sok a 
mondanivalója, és eszünkbe jutott negyvenket
tőből az az ember, akinek már csak néhány órája 
volt a kivégzésig, és fűnek-fának azt mesélte, 
hogy ő teljesen ártatlan. Abban a pillanatban 
láttuk meg a feliratot is, amiről az előbb beszél
tünk, de ezt most inkább hagyjuk. Dino la 
Passát két nap múlva találtuk meg, arcának 
vonásai el voltak torzulva, hogy a felirat 
végleg eltűnhessen. Hogy ki tette el végleg 
láb alól, arra most nem is akarunk gondolni, 
hiszen annak teljesen mindegy, hogy ki öli 
meg, akinek egyszer már ott van a homlokán 
a jel.

V. a nyitva hagyott 
zárójel
Töprengéseim ellenére, vagy azzal együtt 

beléptem tehát ebbe az ódivatú szállóba, ahol a 
portás pingvinnek van öltözve. Miután a portás 
bevezette könyvébe a hirtelen kitalált nevet (Ni
no el Ferrari), ugyanis mindig álnevet haszná
lok, ha mesélni akarok valamit, megmutatta a 
szobámat, ami északi fekvése ellenére sem volt 
hideg. A szoba érdekessége egy hatalmas tükör 
volt, ami egy fehér lepellel volt letakarva. Ha
mar megtudtam, hogy szobám előző lakója itt 
halt meg, éppen a tükör előtt. Bevallom, ismer
tem valakit, aki hasonló módon halt meg, de 
most megint elfogott a kétség, hogy vajon em- 
lékszem-e erre az eseményre, vagy sosem történt 
meg velem az, hogy valaha is elraktároztam 
volna ilyen emléket agyamba. A szoba előző 
lakójára a padlón heverve találtak rá, keze szét
tárva, mintha csak azt akarta volna mondani,

hogy nem tehetek róla, de az is lehet, azért, 
hogy a felszakított erekből a vér gyorsabban 
kiszökhessen. Miután átöltöztem a hosszú és 
kényelmetlen utazás után, lementem a hotel 
vendéglő részébe, ahol mindössze egyetlen, de 
annál nagyobb asztal volt a vendégek étvágyá
nak és szórakozásának kielégítésére felállítva. 
Az asztal körül már folyt a társalgás, több ki
sebb csoportba tömörült embert láttam, közü
lük némelyik kártyázott, mások egyszerűen 
csak beszélgettek. A legfeltűnőbb ilyen csoport 
az asztal közepe táján foglalt helyet, és egy 
közülük valamilyen történetet mesélt a többi
eknek, mégpedig úgy, hogy háttal ült nekik. 
Furcsa testhelyzetének ellenére nyilvánvaló 
volt, hogy annak a csoportnak beszél, és nem a 
kártyázóknak. Mivel ez fogott meg leginkább, 
közéjük akartam telepedni, de mikor leültem 
volna, a mesélő hirtelen megragadta karomat, 
és azt mondta, hogy semmi keresnivalóm ott, 
ahol úgysem fogják megérteni, amit mondani 
akarok. Erre azt válaszoltam, hogy csupán Vic
toria hercegnő miatt tértem be ide, és holnap 
továbbmegyek a Városba, a megbeszélt találká
ra, ahol minden bizonnyal számítanak jelenlé
temre. A titkos társaságról csak annyit mond
tam, hogy mérhetetlenül önteltek, és ennek 
megfelelően túlzottan vakmerőek. Azután 
megkértek, hogy mégiscsak foglaljak helyet, és 
csatlakozzam a meséléshez mindjárt a magam 
meséjével. Ekkor belefogtam Victoria hercegnő 
születésének, nevelkedésének és elrablásának 
történetébe. Mikor a hotel elé értem a mesélés- 
ben, és eszembe jutott az, ahogy valaki a kéjtől 
röhécselve paskolja a hercegnő fenekét, azt pró
báltam megértetni a hallgatósággal, akiknek az 
arcára már nem emlékszem, hogy az összefüg
gések túlságosan rejtettek ahhoz, hogy bárki is 
megtalálja a szálat, ami a megoldáshoz vezetne. 
Biliről is beszéltem, akire felvágott erekkel talál
tak rá egy hideg kőpadlón, széttárt karokkal, de 
Kűri mamáról is, aki lyoni kurváival kérkedik, 
arról az emberről is, aki állandóan többes szá
mot használ, amikor magáról beszél, s akinek 
talán a legtöbb köze van Bili halálához. Magam
ról nem árultam el semmit, kivéve az álneve
met, hogy valamiképp rám, a mesélőre is emlé
kezzenek.

VI. a becsukott 
zárójel
(amióta Nino elment, Dino la Pássá törté

neteit kell hallgatnom, nem mintha kényszerí
tenének rá, hanem csupán azért, hogy ebben a 
zárójelben könnyebben teljenek a napok. Dino 
la Pássá úgy gondolja, ő az egyetlen mesélő, 
valójában rosszul tudja, Nino és fivérei, miután 
végeztek Biliéi, gondosan ügyeltek arra, hogy 
legyen valaki, aki úgy mondja el a történeteket, 
hogy mindenki hálás lehessen. Nino azért ment 
el a Toliforgatók mulatozására, hogy ezt el
mondja, de összetévesztették Dino la Passával, 
aki még ma is úgy meséli el azt a napot, mintha 
részt vett volna rajta. Ha tényleg ott lett volna, 
ma már nem élne, ahogy Nino el Ferrari sem él 
már, és én, a hercegnő, a zárójel egyetlen lakója, 
nem kellene Dino el Ferrari kívülről jövő di
csekvését hallgatnom, ami lassan már olyanná 
kezd válni, amilyen Bili siránkozásai és őrült 
hörgése volt, amint Nino egyenként hasította 
fel csuklóit) most, hogy a zárójel végleg becsu
kódott, itt, ahol annyira lassan telik az idő, hogy 
a csiga két nap alatt kerüli meg csuklómat, tu
dom, hogy csakis én, Dino la Pássá mesélhet
tem ezt a történetet, különben felismerték volna 
Nino el Ferrarit, akit helyettem tettek el láb alól, 
és azt is tudom, hogy az én zárójelem most már 
örökre körbe keríti Victoria hercegnőt, az arab 
édességek mézillatát)
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Erzékcsalódás
—  egy H em in gw ay-elb eszélés
továbbgondolása —
Első emeleti hotelszoba szolid, csöppet 

sem fényűző berendezéssel: jobb oldalt egy
személyes ágy, szemben asztal székkel, mel
lette csukott fürdőszobaajtó. Az ablak 
mellett öltözőasztalka tükörrel. A háttérben 
a bejárati ajtó, mellette ruhásszekrény. Az 
ablak a tengerre néz. Meg a parkra és a há
borús emlékműre. Nagy pálmák és zöld pa
dok vannak a parkban. A háborús emlékmű 
bronzból készült, és csillog az esőben. Esik. 
A pálmafákról csöpög az eső. A víz tócsában 
áll a kavicsos utakon. A hullám hosszú vo
nala megtörik az esőben és visszasiklik a 
partról, azután megint feljön, s hosszú vona
la megtörik az esőben. A Nő az ablaknál áll 
és kinéz a késő délutánba. A Férfi az ágyon 
fekve olvas.

Nő: Ahullám vonala megtörik az esőben.
Férfi: Tudtad, hogy a víz hőmérséklete 

esőben magasabb? Úgy értem, nem csak úgy 
tűnik, hanem valóban.

Nő: Hogy csillog az emlékmű az esőben!
Férfi: Érdekes ez a könyv. Az érzékcsaló

dásokról szól. El kellene olvasnod.
Nő: A pálmafákról csöpög a víz. Tócsák

ba gyűlt az utakon.
Férfi: Edward F. Bellum. Freud-tanít- 

vány. Érzékeink becsapnak minket?

A Nő hallgat. Az ablak alatt, a hotel 
teraszán néhány zöld asztal, rajtuk fejjel 
lefele fordított székek. Az egyik csöpögő 
asztal alatt egy macska kuporog. Igyekszik 
úgy összekuporodni, hogy ne csöpögjön rá 
a víz.

Nő: Lemegyek és fölhozom azt a cicát.
Férfi: Majd én.
Nő: Nem, majd én. Szegény cica, igyek

szik szárazon maradni az asztal alatt.
Férfi: Meg ne ázz.

A Férfi tovább olvas. A Nő szvettert 
vesz ki a szekrényből, magára kapja, és 
kimegy. Kis idő múlva kilép a hotelből, és 
a fal mellett a teraszra megy. Fázósan ösz- 
szehúzza magát.

Nő: Cic-dc!

Előrehajol az esőben, de a macska nincs 
az asztal alatt. A Nő háta mögött megjelenik 
a hotel tulajdonosa egy nyitott esernyővel.

Tulajdonos: Signora...

A Nő összerezzen.

Nem szabad megáznia.
Nő: Ó, köszönöm.
Tulajdonos: Ha perduto qualque cosa, 

Signora?
Nő: Egy macska volt itt.
Tulajdonos: Egy macska?
Nő: Sí, il gatto.
Tulajdonos: Macska? (Mély, meleg han

gon nevet.) Macska az esőben?
Nő: Igen, az asztal alatt. Ó, annyira sze

rettem volna. Szerettem volna egy dcát.

Tulajdonos: Jöjjön, Signora. Vissza kell 
mennünk. Megázik.

A Tulajdonos tartja az ernyőt, végigmen
nek a kavicsos ösvényen. A Nő a Tulajdonos
ra mosolyog, aztán bemegy a hotelba. A 
Tulajdonos egy pillanatig még kint marad, 
hogy becsukja az ernyőt, majd ő is eltűnik az 
ajtó mögött. Kis idő múlva a Nő belép a 
szobába, a szék karfájára dobja az átnedve
sedett szvettert, eltűnik a fürdőszobában, 
majd egy törülközővel tér vissza. A Férfi 
abbahagyja az olvasást.

Férfi: Megvan a macska?
Nő: Eltűnt.
Férfi: Vajon hova mehetett?

A Nő leül az öltözőasztal elé, és a törül
közővel szárítgatja rövid, fiúsra vágott haját, 
közben arcát, tarkóját, nyakát tanul
mányozza.

Nő: Annyira szerettem volna. Nem tu
dom, miért szerettem volna annyira.

A Férfi leteszi a könyvet és felül az ágyon.

Férfi: Bellum szerint az érzékcsalódások 
elfojtott vágyaink külső, képi vetületd.

Nő. Jó volna megnöveszteni a hajam.
Férfi: Azt írja, hogy például a szentek 

látomásai nem voltak egyebek érzékcsaló
dásnál.

Nő: Úgy unom már. Úgy unom már, 
hogy olyan vagyok, mint egy fiú.

Férfi: Erre vonatkozó végkövetkeztetése 
pedig az, hogy az ember tulajdonképpen 
elfojtja magában Istenbe vetett hitét.

Nő: Szeretném szorosan és simán hátra
fogni a hajamat, és hátul nagy kontyba tűzni, 
hogy érezzem a súlyát.

A Férfi feláll és az ablakhoz megy.

Szeretném, ha egy dca ülne az ölemben 
és dorombolna, mikor simogatom.

Férfi: Ott van.
Nő: Hm?
Férfi: A macska.
Nő: Micsoda?
Férfi: Ott gubbaszt az egyik asztal alatt, a 

teraszon.

A Nő felugrik, és a törülközőt kebléhez 
szorítva kirohan a szobából. A Férfi vállat 
von, visszafekszik az ágyra és felüti a köny
vet. Valamivel hosszabb idő múlva, mint az 
előbb, a Nő belép a szobába, becsukja az 
ajtót és nekitámaszkodik. Csuromvíz. Ke
zében a törölköző, mint félárbocra eresztett 
zászló.

Nő: Nem volt ott.
Férfi: Tényleg? Pedig tisztán láttam.
Nő: Nem volt ott.
Férfi: A középső asztal alatt gubbasztott.
Nő: Ott láttam én is. De nem volt ott.

A Férfi lecsapja a könyvet, felugrik az 
ágyról és az ablakhoz megy. A Nő a 
combját csapkodja az átnedvesedett tö
rülközővel.

Férfi: Ott van.

A Nő hirtelen mozdulattal az ágyra dobja 
a törülközőt.

Nő: Biztos?

Férfi: Olyan biztos, mint ahogy itt állok.
Nő: Annyira szeretnék egy cicát.

A Férfi az ágyhoz lép, felemeli a törülkö
zőt, eltűnik vele a fürdőszobában, majd ke
zeit dörzsölgetve visszatér. A Nő feszült 
figyelemmel követi minden mozdulatát.

Férfi (szinte suttogva): Menj le, én majd 
innen irányítalak.

A Nő szinte rohanva távozik, majd kis
vártatva megjelenik a teraszon, az ablak 
alatt. A Férfi fentről integet neki. A Nő bi
zonytalanul visszaint.

Nő: Hol van?
Férfi: Ott, a középső asztal alatt.
Nő: Nem látom.
Férfi: Menj csak közelebb. Ott van.

ANőa középső asztalhoz megy, leguggol 
és a lecsüngő széktámlák között benéz az 
asztal alá.

Nő: Nincs itt. Eltűnt.

Feláll, fölnéz, de a Férfi nincs az ablak
ban. A Nő lassan elindul befelé. Az eső meg
csillan haján, mint a háborús emlékművön. 
A bejáratnál majdnem összeütközik a kifele 
siető Tulajdonossal.

Tulajdonos: Bocsánat, Signora. Látja, 
most aztán alaposan megázott.

Nő: Nincs ott. Eltűnt.
Tulajdonos (fölnevet): A macskára gon

dol? Nem csodálom. A macskák nem szere
tik az esőt.

Nő: Pedig úgy szerettem volna...
Tulajdonos: Felküldhetem a vacsorát?

A Nő bólint, majd bemegy a hotelba. A 
Tulajdonos egy ideig követi tekintetével.

Hé, Maria. A szokásost a nyolcasba.
Felnéz az égre.

Cudar egy idő van. Ez a fajta eső nem áll 
el egyhamar.

Kinyitja ernyőjét, és kabátját összehúzva 
nyaka körül, elsiet. Odafönt a Nő belép a 
szobába, nekitámaszkodik az ajtónak és az 
üres ágyra mered; rajta a könyv és a nedves 
törülköző. Az esőcseppek kis tócsába gyűl
nek a lábánál. Kis idő múlva kopogtatnak. A 
Nő összerezzen, majd kinyitja az ajtót. A 
Szobalány az, a vacsorával.

Szobalány: Könnyű olasz vacsora.
Nő: Macska mindenképpen kell.
Szobalány: Tessék?

A Nő kiveszi a Szobalány kezéből a tálcát 
és becsukja az ajtót. Lassan az asztalhoz lép, 
leteszi a tálcát, felemeli a szék karfájáról a 
szvettert, a szekrény fele indul, aztán meg
torpan, az ágyra dobja, a törülköző mellé, 
majd leül és gépiesen enni kezd. Odakint, a 
tengeren a hullám hosszú vonala megtörik 
az esőben és visszasiklik a partról, azután 
megint feljön, s hosszú vonala megtörik az 
esőben.

A vendégszövegek Emest Hemingway 
Macska az esőben dmű elbeszéléséből szár
maznak.

-  HELIKON---------------------
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Hajdú — ajjaj! -
Az a "hajdú-jelenség", amit Szilágyi a re

gényében oly diabolikusnak rajzol, s amit 
Alexa Károly Ho/íöidó-bejárásában annyi 
adalékkal megtold, csak színeiben magya
ros, lényegében európai! Felesleges volna 
idéznem az egy időben slágerré népszerűsö- 
dött verset a tépett irhájú német zsoldosokról, 
inkább emlékeztetek Grimmelshausen regé
nyére, amely 1669-ben jelent meg, a Simplici
us Simsplicissimusra; szerzője a Harmincéves 
Háborút lezáró westphaliai békekötés idején 
huszonhét éves, tehát személyes tapasztala
tok alapján is írta. A regényben zsoldos kato
na és paraszt, lovag és polgár Németország
ban és kapcsolt részein éppúgy viselkedik, 
mint Basta magyar hajdúi annak idején Er
délyben.

Miután a humanizmus lobogó fáklyáinak 
fénye elűzte a középkor setét századait, az új 
korszak, a fel- és megvilágosult Európának 
nagyjából kétszáz évig tartó vészkorszakot 
hozott: pezseg, habzik a szellemi élet, művé
szet, gondolkodás, technika és — dúlnak a 
vallásháborúk, boszorkány- és városégeté
sek, fékevesztett rablás és fejlődés, fejlődés 
minden téren. (Feltűnő: a német humornak 
már akkoriban is hangsúlyozottan anális az 
érdeklődése. ASimplicissimus bájos epizódjai 
közé tartozik, hogy zsoldosok a parasztokkal 
rendszerint kinyalatják feneküket, ez utóbbi
ak viszont, ahányszor zsoldosokat kapnak 
el, fűrészbakra, kerítésre, gerendára fektetik 
a vitéz urakat, hason, és vastag kenderköte
lekkel, melyekre sűrűn bogokat vetettek, fe
nékvölgyüket szorgosan, kitartóan fürészelge- 
tik. — Közben Grotius már kidolgozza a hu
manista nemzetközi jog alapelveit, többek 
közt a békés polgári lakossággal és a hadi
foglyokkal való bánásmód szabályait, me
lyek alapján, alig háromszáz év múlva, már 
pereket is lehet indítani háborús bűnök elkö
vetői ellen.)

A vészkorszak, amely Európába nagyjá
ból a Geyer Florian-féle parasztfelkelés, Lut
her pontjai és Róma zsoldosok általi kifosz
tása — Sacco di Roma — eseményeivel kö
szönt be, a reneszánsz tündöklésétől a ba
rokk kiteljesedéséig tart, nagyjából a Nap
király haláláig; amikor a condottierek őrző
védő szolgáltatásait kezdi felváltani a sorka
tonaság. Magyarországon az "Új Európa", a 
Dózsa-lázadás, pénzreformok — lásd Fug- 
gerek —, bányászsztrájkok formájában kö
szönt be és tart a szatmári békekötésig (1711); 
három év híján kétszáz esztendő. Ebben az el
nyújtott vészkorszakban Németország lakossá
ga állítólag több mint felére csökkent, a magyar 
lakosság azonban biztosan negyedéra

Azonban — ebben is megelőzve Európát 
— a Dózsa-lázadásban is elöljáró hajdúkat 
már a korszak derekán kezdi domesztikálni 
Bocskai, s folytatják utódai is; s ennek követ
keztében a hajdúság a magyar népesedés 
erősen stabilizáló tényezőjévé válik. Nem tu
dom, miben látja Illyés Gyula a balkaniságu- 
kat, de például a hasonlóság, településszer
kezetben, életvitelben s főleg nyelvhaszná
latban Hajdúszoboszló és Slobozia között 
legalábbis nem feltűnő; s a sokat utazó költő 
ugyanezt megfigyelhette volna Debrecen és 
Üszküb között is (Szkopje), Nagyszalonta és 
Plevna állítólagos közös etnikai identitásáról 
nem is beszélve.

- haddelhadd II.
A magyar Néprajzi Lexikon ugyanúgy 

nem vádolható magyarkodással, mint a Tör
téneti-Etimológiai Szótár. És mégis, a hajdú- 
címszavaknak kiadós "magyarizés" vonat
kozásai vannak. Kezdve a hajdúhagyomdnyok 
címszóval:"... Az epikus hagyományok egy 
része emléktöredék, másik része mondává 
formálódott. ... Főbb csoportjai: 1. Bocskai 
István és szabadságharcának emléke. — 2. 
Törökellenes küzdelmek. Ezek nagyrészét 
Nagyszalonta, Sarkad és Gyula környékén 
tárta fel a kutatás. Többségük a török és ma
gyar végváriak kisebb csatározásainak emlé
két őrzi, szinte kivétel nélkül a hajdúk 
győzelméről, a törökök nyugtalanításáról, 
hadicselekről, tolvajlásokról szólanak. Hőse
ik valóságban élt hajdúkapitányok és merész 
tetteket végbebivő mondabeli katonák (Var
ga Mihály, a Csavarga, Bakó János, Győri Ja
kab). 3. — A szilveszteresti kolompolás szo
kását Hajdúszoboszlón a helybeli hajdúk tö
rökön aratott győzelmével magyarázzák. —
4. Rácellenes hagyományok... Afiajdúhagyo- 
mányok katonai jellegét a tánchagyományok 
is visszatükrözik. (hajdútánc) Bár a hajdúk 
utódai az ország különböző területein — így 
a Dunántúlon is — élnek, egységes hagyo
mánykörről csupán a Hajdúságban és Bihar
ban beszélhetünk"...

Tegyem hozzá: és a "Szatmárságban". 
Gellért Sándor költőnk e hagyománykor két- 
lábon járó enciklopédiája volt; nemcsak az 
idevágó irodalmat ismerte hihetetlen részle
tességgel, de saját kutatásai, illetve leletei" is 
voltak bőséggel, amelyeket csak kis részben 
szőtt bele verseibe. O a hajjaj balkániságnak 
legfeljebb abban adta jelét, hogy amíg ide
genben, városi környezetben szívesen ját
szotta a szilaj zordonmord hajdú mokány 
szerepét, és az ágrólszakadtságot — mint 
ahogy Illyés Gyula is bakancsba gyűrt nad
rágszárban asszisztált Gyöngyösi János ak
kori magyar külügyminiszternek a párizsi 
béke aláírásánál —, odahaza mikolai iskolá
ját és tanítványait vasalt fehér inggel és nyak
kendővel tisztelte meg. Tetten értük.

A letelepített hajdúk kiváltságai: "A sza
bad paraszti állapot a szomszédos kun és 
jász kerületekhez, valamint a nagyalföldi 
mezővárosokhoz is hasonlóan a hajdúváro
sokban is sajátos mezővárosi helyzetet, öni
gazgatási autonómiát és a jobbágyparaszti 
területeknél jóval több művelődési lehetősé
get biztosított, amelyből a 18—19. sz.-ban 
fejlettebb parasztpolgári kultúra sarjadt ki. A 
hajdúság történeti és népi kialakulása sok 
párhuzamot és hasonlóságot mutat a többi 
kelet-európai szabadalmas újkori katonai ré
teg vagy rend keletkezésével és történetével. 
Ilyenek voltak Dél-Oroszországban a kozá
kok, a Balkánon a délszláv népdaléi a hajde- 
mákok, a hajdukok, morlákok, martalócok és 
haramiák" — írja Kosa László. Az emberben 
felmerül, nem kellene-e-é itt a délvidéki sze- 
rezsánokat s az erdélyi határőröket megem
líteni, köztük esetleg a székelyeket is?

Ne szóljunk most már a hajdútáncokról, 
s leszármazottaikról, mint a kanásztánc és a 
verbunkos, és rokonaikról, melyek valóban 
elterjedtek a Balkán északi részem és a ro
mán, valamint nyugat-ukrajnai vidékek leg
különbözőbb etnikumú lakosainál: "E táncok 
a 16—17. sz.-i hajdútánc egymástól elszige

telődött, külön ágon fejlődött, regionális-et
nikum színezetű elágazásai" (egy fajtáját az 
erdélyi románok hajdáu-nak nevezik; egyes 
vélemények szerint motívumaik követhetők 
a Kaukázusig, s azon is túlra. Mindenesetre 
magyaros változatai a magyar folklórnak ér
tékes demei, és semmiképpen sem tárgyal
hatok bármily idegenség címszavai alatt.

Sajnálatos, de jellemző kis véletlen, hogy 
Alexa Károly oly kitűnő, alapos és átfogó 
Hollóidéi-tanulmányában éppen a hajjajhaj- 
dú-balkániság vonatkozásában van egy ap
ró elírás. A Basta-kor magyar hajdúiról tár
gyalva, egyszer csak megemlíti Baba Novae 
kolozsvári szobrát, és árulás miatti bűnhő- 
dését, olyan formában, mintha ő valamiként 
a magyar hajdúkhoz lenne sorolható.

Noha a Basta-korszakban egy kis ideig 
valóban egy táborba tartozott a hajdúkkal is, 
mint Rudolf császár komisszáriusának, Mi- 
hai Viteazul havasalföldi fejedelemnek az 
alvezére, de ő maga szerb, szendrői (smede- 
revói) születésű; nevében a szerb Novák 
mellett a török Baba (apa, apó) szó valóban 
komplett balkáni. Ez a Baba Novae nemcsak- 
hogy magyar nem volt (Novák Baba néhai 
operettszínésznővd is felesleges volna kap
csolatba hozni), de életrajzában a végzetes 
fordulatot sem árulás, hanem tulajdonjogi 
viták okozták. Abban az időben az árulás 
legfennebb annyira volt bűn, mint manap
ság; mindég azon múlt, hogy azonkívül mit 
lehetne még az illetőre rákenni... A hajdúáj 
rulást megtestesítő név a Nagy Andrásé. Ő 
volt az, aki, többek közt Brassó alatt, elárulta 
Báthori Gábort, olyan csecsebecsékért cseré
be, mint pddául egy hatlovas hintó, amit 
Weiss Midiad székdygyülőlő főbíró utalt ki 
neki, s nem rajta múlott, hogy Gábor már 
akkor nem lett halálfia. Későbbi sorsa regé
nyekből is ismeretes.

(Jellegzetes története van annak is, ho
gyan került Baba Novae szobra a Bethlen- 
bástya elé, s lett a Szabók bástyájából Tumul 
lui Baba Novae. Balogh Edgárnak köszönhe
tő. Börtönbeli szabadulásai és helyzetének 
megszilárdulása után mindegyre városren
dezési tervei támadtak (lelke mélyén kolozs
vári polgármesterségről ábrándozott). Töb
bek között tervbe vette egy Budai Nagy An
tal szobor fdállítását. Furfangos eszével ezt 
úgy akarta végbevinni, hogy Budai Nagy 
Antaléval egyidőben fel kell állítani Baba 
Novae szobrát is, holmi intemadonalista 
szimbólumként. Nos, Nagy Antal alakját el
nyelte a huszita idők mélye szobrostul, Baba 
Novae viszont Edgár testet öltött álmainak 
jelképeként megkapta emlékművét.

Megnyugodva azonban most már affe- 
lől, hogy a XVI. század töröktől-tatártól fajzott 
ebmagyar hajdúi, már Arany János születése 
dőtt kétszáz évvd letdepedve kezdtek meg
szelídülni, dvilizálódni, sőt dvis-izálódni 
(Debrecen környékén) s a magyar népélet 
tevékeny, konstruktív részvállalói lettek, és 
Arany János identitására semmiféle kétes 
fényt vagy árnyékot nem vetnek, fdeletet 
kereshetünk azokra a kérdésekre, hogyan is 
bontakozhat ki egy nagy költő művében i- 
lyen naiv érvelési mód, másként hogyan en
gedheti meg magának bárki is, aki a szellemi 
ranglétra sokkal alacsonyabb fokán áll, hogy 
ezt a komolytalanságot a laikus nagyközön
ség előtt írásban szóvá tegye. A kérdés má
sodik részénél kezdve a választ: a Helikont 
úgysem olvassa senki, az egy Ilia Mihály 
szegedi professzoron kívül. Ma, amikor már
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a Mákófalvi Press is fenn van az Interneten, a 
Helikon nincs ugyanott; tehát vélemény-nyil
vánításom a szűk-, sőt zártkörűség minden 
ismérvét hordozza; legfeljebb László V. Fe
renc jegyezheti majd meg, hogy nincs iga
zam, mert Balogh Edgár mégiscsak sokat 
szenvedett, Bodor Pál pedig jó kolléga volt.

A nagy költő iránt elkövetett tiszteletlen
ség vádja ellen azzal is védekezhetem, hogy 
A faj védői című költemény Illyés Gyulának 
nem egyéni véleménye, rajta kívül így véleke
dik még az úgynevezett kettős szerepjátszá- 
sú középosztály elég nagy része is a ma
gyarság "etnogeneziséről", és beszél sajátos 
eredetiség-hiányról, történelmi entitásának 
létezés-hiányáról (huh!), és hogy mindezek
ben egy (sajnos, ki kell mondani) félművelt, 
tudákos antropologizálás, fizio-"gnomiai" és 
történelmi-embertani tájékozatlanság mű
ködik. Hozzátéve azt is, hogy e réteg ked
venc szólama sem igaz: vagyis: "Persze, amíg 
nálunk, addig bezzeg máshol... stb.". Bezzeg 
máshol is ugyanaz a középosztály vélekedé
se — a magyarságról; elsősorban a szomszéd 
és közeli népeknél, valamint a távolabbi 
nagyhatalmak körében. Hozzátéve, hogy e 
középosztályok saját népeik származásáról 
is többnyire tájékozatlanok, néha még ná
lunk is tájékozatlanabbak; ám nincs bennük 
annyi szenvelgő mazochizmus, hogy a naiv

hiedelmeket szüntelen sóhajtozással vagy 
károgással mintegy rituálisan ismételgessék. 
Ady nemzeti önostorozása többnyire nem 
sorolható ide. És az sem, hogy más nemze
teknek is van Ady—léptékű önkorbácsoló 
lírája, kezdve az Ószövetség prófétáitól, ám 
ezt sohasem fogták föl úgy... hogy sajátos 
gyászideológiát és kötelező önlesajnáló ref
lexiógyűjteményt dolgozzanak ki belőlük.

A legsúlyosabb, hogy a külső és a belső 
hangok vészesen összecsengenek! Veres Pé
ter örök nemzeti szégyennek hirdeti kalan
dozó őseink szentgalleni viselkedését, ő 
ugyanis Róma kirablásairól, amit európaibb 
népek egy évezred során nem is tudom, 
hányszor elkövettek, mit sem tud — és hogy 
hogyan? Talán még a Colas Breugnont sem 
ismerné?... Am hagyján. Ugyancsak a Bölcs 
és balgatag őseinkben gúnyosan fennakad 
azon, hogy a Névtelen Gestaíró Árpád egyik 
leszármazottjáról közli, nagy fekete szemei, 
fekete haja és hosszú, vékony ujjai voltak; a 
kese író fölhördül: ugyan, honnét szedték ezt 
vajon azok ... ők... mink? Nos, nem is olyan

régen írta egy román történész, ez a bizonyos 
Arpádfi csakis román lehetett, mert hiszen 
kiknek van szép fekete szemük és szép feke
te hajuk? — Akárcsak Illyés Gyula versében, 
kurd királyfiaknak és szép olasz arcú grófok
nak; (a kérdést Veres Péter nyomán újra fel
vető román történész-közírónak eszébe sem 
jut, hogy a romáknak is, az ám. A rangos 
Lumea folyóirat tavaly májusi számában ta
nulmányt közöl Szent István király román 
voltáról; a Vajk névből indul ki, tehát az illető 
király Stefan Voicu volt, s hozzátehetné még: 
dr. Stefan Voicu, ing. academician. (Örs ve
zér a Lumea szerint ugyancsak román, hiszen 
a Névtelen — iirsu-nak (medvének!) írja a 
nevét; tehát Ion Ursu general de armata. S ha 
jól meggondoljuk, nem szólhatunk semmit, 
hiszen a Vajk nevet is a mérsékelten habzó
szájú akadémikusaink ajándékozzák el... 
Egy régi helynévmutatónkban számos Vajk, 
Vajka, Vajkháza, Vajkasziget stb. van, román 
postai helynévjegyzékemben egy sincs; a ré
gi magyar családnevek jegyzékében a Vajkai, 
Vajki családok Pozsony, Zala és Nyitra me
gyei helységekről veszik nevüket; a Vajk sze
mélynév Woycu, Wojk alakban Árpád-kori 
oklevelekben még előfordul, míg voic közfő
név a románban nem is létezik; a Voicu név 
nyilvánvalóan szlávból átvett, ha nem török
ből vagy kunból, de az említett történészek

nem szállnak vitába az ilyen vad nézetekkel, 
mondván, hogy a világ (A VILÁG!) úgyis 
csak nevet az ilyesmin. Hogy mennyire ne
vet?

A Valóság nevű folyóirat tíz év előtti ta
nulmányaiban olvasom1, hogy: "A modem 
humángenetika közismert tudósa, Luigi Lu
ca Cavalli-Sforza professzor a népszerű Scien
tific American 1991. novemberi számában ú- 
jabb gén tesztek birtokában egy egész parag
rafust szentel a magyar identitás tisztázására 
(magyar fordításban a Tudomány 1992. janu
ári számában, németül a Die Zeit 1992. febru
ár 7-i számában, franciául a Le Nouvel Obser- 
vateurben is megjelent). Értékezésének lé
nyege az, hogy az emberi gének evolúciójá
val párhuzamosan történt az emberiség 
nyelveinek evolúciója — néhány kivételtől 
eltekintve. Mint például esetünkben, mert 
mi magyarok európai génjeink dacára egy 
uráli nyelvet beszélünk. Cavalli-Sforza a kö
vetkezőképpen magyarázza a történteket: a 
magyar hódítók uráli nyelvüket a középkor
ban ráerőszakolták a Kárpát-medencében élő,

európai génű szláv, germán, avar (?), kelta és 
egyéb őslakosságra. És mivel a hódítók ele
nyésző'kisebbségben voltak, bár nyelvük fenn
maradt, de génjeik feloldódtak a többségben 
lévő népek tengerében: "... amikor egy elenyé
szőkisebbség ráerőszakolja nyelvéta meghódított 
többségre, a nyelvcsere majdnem teljes lehet, mi
közben a géncsere csupán a demográfiai arányok
nak megfelelő mértékű. A magyarok például egy 
uráli nyelvet beszéltek (...) amelyet a magyar 
hódítók erőszakoltak (a nem magyar őslakosság
ra) a középkorban, az ország lakosságának gén- 
összetétele azonban európai jellegű. A mai né
pességben csak nehezen mutathatók ki az ősma
gyarok genetikai örökségének nyomai. “

Bármilyen hosszú neve is van e Sforzá- 
nak, az európai történelem terén analfabét: 
fogalma sincs róla, hogy (többek közt) Ma
gyarországon (is) a középkor több mint fél- 
évezrednyi időtartama során egyetlen nyel
vet erőszakoltak történelmi tájainkon, és ez: 
a latin nyelv volt. Magam is sokat ékelődtem 
azon tizenhat cikkben is, miként magyarosít
hat el egy elenyésző kisebbség — amely rá
adásul maga is többnyelvű! — egy olyan 
többséget, amely még műveltebb, fejlettebb, 
vitézebb és bátrabb is? Mint ahogy arról sem 
tud, hogy a magyar királyság történetében 
mindössze egy félévszázados időszak volt, 
amelyben programszerűen törekedtek ma
gyarosításra: a kiegyezéstől az első világhá
borúig (1867—1914), ez is azonban pontosan 
az ellenkező eredménnyel zárult!

Cavalli-Sforza recenzense, Varga M. János 
ugyan szembeszáll e megállapítással s mind
össze feltételezés-értékűnek tartja, s megkísérel 
más hipotézis-lehetőségeket felsorolni. Attól 
azonban óvakodik, hogy megannyi nyelvi 
adat ellenére is megkockáztassa azt a felte
vést, hogy hiszen a magyar is európai ősnép; 
vagy: nem a magyarok jutottak nyelvcseré
vel uráli nyelvükhöz, hanem a finnugorok! 
Nem, nem teheti, mert az a katedra tudomá
nyosság, amely az ilyen nemzetközi provo
kációkkal szembesülve sunyin hallgat, 
pöszmög, félre néz, ha "műkedvelők" hoz
zák fel ellenérveiket, megfeledkezve a mér
sékelt habzás elvéről, olyan civilizálatlan 
bőgőkórusba kezd, Hamburgtól Sepsiszent- 
györgyig és Kisbürgözdtől Waterlooig, mint 
egy vidéki állatkert oroszlán- és farkasállo
mánya a vörös alkonyaiban, ha a személyzet 
eleszi előle a vacsoráját.

Sajnos, sem a "költői antropológia", sem 
a céltudatosan manipulált humángenetikai 
antropológia nem marad következmények 
nélkül.

Megint csak azzal a bizonyos Freud-idé- 
zettel kell zárnom:

"Még a halált is le tudnánk győzni, ha 
a szövetségese itt nem lakna a szívünk
ben."

Jegyzetek
1 Varga M. János: Mi van a dobozban? — 

Valóság, 1992. január
Varga M. János: Magyar paradoxon a gének és 

nyelvek evolúciójában? Valóság, 1992. július 
(Nem akarok abban a színben feltűnni, hogy a 
szakmabelieket utánozva drága és előkelő fo
lyóiratokat járatok. Csak a szerkesztőségi asz
talokról szoktam a régebbi számokat kölcsön
lopni, ha a gépírónő nem néz oda.)

2 Cavalli-Sforza prof. arról sem tud, hogy 
még az uralista nyelvészek szerint sem haladja 
meg a magyar szókincsben az állítólagos uráli 
réteg az állítólagos uráli gének arányát, 4% alatt 
marad!
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B r is z é i s z
IV. Az egyik
Mint valami jobb napoka t Iá tott élet tanú

ja. Nem, mint valami híveitől megfosztott 
bálvány! Úgy állt a terem végében a tálas 
sokféle ékítményével. Az ajtók, vésetek, si
mára csiszolt íves felületek, a vonalak és a 
szögletek harmóniája. Barnái, vörösei egy
máshoz hasonlóra pácolva, a tányérok, ser
legek helye üres. Üresek a polcok.

Mégiscsak itt van ez a tálas, ráesik a be
lépő első pillantása.

Nem jöhetek éppen akkor, mert... Nem 
maradhatok aztán, mert és mert.

Ne keress, szívem, annyi kifogást, sza
badságod van, véget érhet a játék: "mondom: 
nem történt semmi baj", így szólt a jóslat.

Immár beteljesül.
Kettő van belőled, egyiketekkel mosta

nában sokat beszélek. A másikotok pedig — 
hátha elfogadja szerdán vagy akármikor, 
hogy ajándékba kaptuk, ha kaptuk, egy
mást: oldásra, nem pusztításra.

Most a zenészek hárman voltak. A sarok
ba húzott zsámolyokon várták, mikor kerül 
rájuk a sor. Ujjaik ismerősen nyugodtak a 
hangszer fáján, figyelmesek, egyszersmind 
közönyösek voltak, a táncosokon át a körben 
elhelyezkedett kíváncsiakat is látták.

Kettő volt a tánc, először az asszony és 
két leánya térült-fordult: ki méltósággal, ki 
kecsességgel, ki csak apró finom mozdula
tokkal, aztán jelentette magát a nagyorrú-ba- 
juszú-hajú fekete legény, valami idegen 
vérből lehetett születése, kimért mozgása, 
szökése hamar megállapodott a nagyobbik 
leány közelében, kezére vette, el sem eresz
tette aztán. A tánc csak a benne mozdulóké, 
csak a páré s az immár egymásba kapaszko
dott két nőé volt, azt hittük, őket nézzük, 
pedig ki-ki csak súrolta őket pillantásával, s 
maga elé nézett a semmibe, a csöndes képze
letbe.

A gyöngyfüzér s a fonott zsinórdíszek a 
gyenge fényben is kényes ízlésről adtak hírt, 
s a nagylány szív alakú arcán egyenletesen 
ragyogott a kikötő magabiztos fénye. Am
úgy a kelleténél kevesebben jöttek, s hamar 
készültek is továbbállni, beteg gyermekek 
közeléből jöttek, most az elcsöndesedés ide
je, a fohászoké lenne, nem az időmúlatás- 
ágálásé.

Helyrehozni a nagy bajokat s szerényeb
ben intézni minden dolgot: hogy is lehetne? 
Szabályos kis terem volt, felerősítette az em
beri zeneszó köreit, de a fennhagon kiejtett 
szavakat is.

Fennhagon olvasni a mesét az egyszeri 
nagy királyról, elgondolni a kertet s a kert- 
ben-palotában az olvasó viselkedés szokat
lan, már-már kihívó pillanatait. Az egyberótt 
ékes lapok és a kötéstábla egyszerisége, a 
szokatlan ismeretek arról, milyen hasonló 
idomok laknak a padló tarka mázas apró 
mozaikábráiban és az emberi testben, a te
remtett állatokban, a mindenségben... A kút 
mívességére gondolunk: az oroszlánok 
gonddal faragott loboncos sörényére, a már
vány változatlan lágy vörösére, a nagy folyó 
fölött hegybe ásott, életet adó kútra. Arra az
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egyszerire, mert a vize régen megszökött: 
pihenni megpihenhet, de szomjan távozik 
mellőle az utazó.

De mégis látlak! Bizonyára látlak, láthat
lak. Valami ajándékot készíteni: tárgyat? Ap
ró dobozt sáslevelekből, agyagból szob
rocskát. De mégis inkább mást... Feliratot. 
Kőre írni vízzel. Verset rejteni a mogyoróhaj 
öblébe. írni gubacs levével... szőlő-, hárs-, 
vadgesztenyelevél fonákjára? De elmúltak 
már az idei lombok, elhalasztóm a verset.

Nevetés! A szakállakon nevettünk, egy
másra licitáltak a mesterművek és életre hí
vott, aztán elgazosodó férfias ékességek. 
Micsoda vonásokat adnak az archoz: az ádáz 
kifejezés és a kiválasztottság, az ellenállha
tatlanság tudata, az ápolt lélek fitogtatása! 
Valami hajszerű csomók a nyakon, sötét és 
már foltosán őszülő változatok: bizony szé
pek a faragott képek, fők, a szabályos fürtök
be kövült leomló vagy sisak, pánt alá szo
rított hajzattal, fésült, borbély veszedelmes 
pengéjével, maga keverte viaszával formá
zott szakáll keretezte állak!

Már éppen azt üzentem neked: ahogy 
Szent Ferenc megértette a madarakat, úgy 
bízom jobb híján a macskára mondókámat. 
Itt ólálkodik körülöttem, kérdi, mi baj, mi 
újság. Testtartása, dörgölőzése, csöndes do
rombszava kérdi. A köd ide is megérkezett, 
hallatszik a sirályok kiáltása, maguk nem 
látszanak, sem a víz. A köd ide is megérke
zett, visszatartjuk a lélegzetünket, hogy meg 
ne fúljunk. Aztán sóhajtunk, kapkodjuk a 
levegőt.

Könnyek, Judit. Könnyek. Könnyek — 
magyarázta valami várban egy herceg. Elté
vedni a szavak között, a félreérthető jelen
tések járataiban. Nem nevet az egyik sze
mem, nincs szemem, semmim sincsen, csu
pa vágyakozás vagyok, mint voltam.

A színésznő gyermekes arca komolyabb 
kifejezést öltött, sietéséből mintha most hiá
nyoznék a kecses sebbel-lobbal, öltözéke ki- 
mértebb. A vásárba igyekvő szekerek már- 
már elgázolnak, de beszéljünk, ontsuk a halk 
panasz-szót, a zsarnokra nehezteljünk ked
ves kicsi mondatokkal: hiszen persze hiába. 
Mára a szeplők eltűntek arcáról, fehér bőre 
áttetszőbb, egyszersmind asszonyosabb. 
Lángszín haja a szőke, a kese, a hamvas felé 
változott, megbántott tekintetében a vágyott 
népszerűség, a gyönyörű dalok emlékezete, 
mint vak macskakölyök a fényben, óvako
dott.

A szobrocskát, ha hiszed, ha nem, a szí
nésznő hozta, maga tervezte, gyúrta agyag
ból, s választott kemencét a kiégetéshez. Is
tennő lehet: karcsú alakja, fiatalos mellei, 
keskeny válla, emlékezetes, mégis parányi
ságában méltóságos sudár növése. Torzó. 
Amikor hozta, sokan voltunk, hallgattuk a 
szokatlan versengést a furulya és a távoli 
tücskök között, cipót vágtunk fel és apró 
nyári sajtokat. Gyolcsingek tiszta visszfénye 
az alkonyodásban. Búcsúzkodó társak, a 
gyümölcsös útján távolodó, ereszkedő han
gok. Nagy dolog, hogy égetett kis bálványát 
nekem adta a színésznő. Pomona, Vertum- 
nia! Élsz-e? Megvagy-e? Karcsú teremtőd 
sepregető kísértetet játszik estente a színen. 
Elvégzi, szalad, meghajol. Masnap kezdi 
elölről. Vagy valami hasonlót. Úgy, hogy ar
ca ne látsszék, hajlékony nyurga alakja se 
látsszék, se érzékeny, se értelmes, se fiatal

jelenvalósága ne látsszék. Eltűnt a szemem 
elől: gyakorolnak a holnapi mulattatásra, 
nem lázadt, csak könyörgött.

Köd útjait rójuk, bizakodj, elfújja felő
lünk, belőlünk Isten.

Miért akarsz, gyönyörű leányka, régi 
asszonyhoz hasonlítani, akár Vesta dalos vé
rű papnőjéhez is, miért ez az álarc, miért kell 
a más dala, története, hogy megmutatkoz
zunk? A nagy követésben persze felragyog a 
te tisztaságod, miközben előadod feltartóz
tathatatlan süllyedését, gyakori zuhanásait. 
A felidézésben, ha nem ügyelsz, magad szá
mára fogalmazol meg jóslatokat.

Az istennő! Szégyen, hogy félreraktam, 
akár valami kacatot. Legalább van egy lény 
a puszta házban. Tudom, diók, virághagy
mák, köcsögök között őrködik most: az üres 
faházban nézi a gerendán az utolsó aszúsző- 
lő-fürtöket, hallgatja a ködös évszak hangja
it, várja — velünk együtt — a feltámadást.

V. Hangok 
a hegyen
Kérdezték, mitől soványodott le. A mun

kától, persze. így tél jöttével ez a lesoványo- 
dás mindig visszatér, meg valamiféle légzési 
nyavalya, és nemcsak az ő szervezetében. A 
száraz köhögés közöttük lakik és hónapokig 
kínozza őket. Annak is igaza lehet, aki az 
épületről beszél, hogy elpusztíthatatlan a ra
gály nyoma belőle, valami a tüdőt fonnyasz- 
tó kórság, de azt ki hiszi el igazán. Ki tudja, 
mennyire tisztogattak, amikor gazdát cserélt 
a hely s az egész birodalom.

Az elődje alacsonyabb termetű, mosoly- 
gósabb volt, magabiztosabb is. Táncot taní
tott a kicsiknek, valami belső dallamra járták 
kicsit összevissza, de lelkesen. Aztán elvá
gyódott, délebbre költöztek; ma old és köt 
egy mozgékonyabb világban. Jobb neki, ha a 
hegyre, a félbeszakadt táncokra nem is gon
dol.

A javasasszony még nem volt idős, de a 
hamvasság valamikor eltűnt a tekintetéből. 
Köhécselni ritkán köhécselt, de megvonó- 
dott az arca az utóbbi hónapokban, kicsit 
félénkebben járt, és a kötött tunikából való
sággal kiálltak vállcsontjai. Hosszú haját két 
hatalmas csattal fogta össze, de magányos
ság lengte be egész lényét. Egy ideje nem 
fordultak utána a mesterlegények.

— Ismerek egy leánykát, forgatom a fe
jembe a beszédét... Nem érthető. O mindent 
ért és beszél, de a saját, csak néhány hangból 
álló nyelvén, akárha le lenne a nyelve kötve.

— Énekel?
— Nem tudom.
— Énekeltessék.
— Akármit?
— Akármit, és sokszor.
Már megy tovább, a lépcsősoron. A hegy

re persze.
Akár egy vára hely, a jó levegő, s szél iránt 

építve, valaha gyógyítottak benne, most is, 
de most nem köhögésből, hanem hallani, be
szélni, írni — gyermekeket. Hallani: ha már 
a születés vagy a betegség megvonta tőlük 
ezt az ajándékot. Szólni: szokatlan hango
kon, torokból vagy suttogva, vagy karok, 
kéz, arcizmok mozgásával, de szólni: a leg
szentebb áldozat. Az asszony nemcsak ide
haza tanulta, hogy kell az ilyenekkel bánni.
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Ott az északi tavak közelében előbb a nyelv
re, aztán a biztatásra, végül lassan arra is 
kiképezték, hogyan kell megvigasztalni a 
kétségbeesettet. Kíváncsi lettem volna arra, 
miért jött vissza: az ilyenek ott maradnak 
feleségnek, vagy egyszerűen csak ott ragad
nak az ésszerűbben berendezett városban. 
Nem mertem megkérdezni.

Az oktatómester elégedetlen volt az e- 
gész életével. írásokat halmozott fel a ház
ban, és folyamatos dohogással rendre a vá
ros csaknem minden lakosáról kiderítette a 
legaljasabb gaztetteket. Titokban igazságke
reső hangon az ifjúkora eseteit idézte fel, 
apámmal húsz évig nem beszéltem, szűrte 
foga között a szót, miért, mert megütötte 
anyámat, de a házuk úgyis idegen kézre ju
tott, mára szinte omlófélben, és az egész vá
ros idegenek tanyája, szomszéd, ismerős, 
minden elfogyott annyi év alatt. Most mégis 
arra kér, tartsak vele erre az útra, az anyja 
sírját keressük meg, hat esztendeje volt ott 
utoljára, mondok valamit, de bizonyára nem 
kíváncsi reám, idegenre az a valamikori asz- 
szonyság, ne haragudj, nem tudok most 
menni, máskor szólj idejében, emlékszem 
annak a városnak a felhőnyi varjúseregére, a 
madárdögökre a platánsoron, a hideg reg
gelre, az árvíz örökös emlékére, s tudom, 
nem lakik lélek a cifra toronyban, bár a kul
csos láda tele van országos fontosságú írá
sokkal, egy kis kenyeret vigyél az útra ma
gaddal s menj, mondd el a sírnak a bánato
dat, menj, így kell lenni.

Ilyenkor a férfiak előveszik a ládából, az 
olajos rongyokból a sorba rakott szerszámo
kat, kenderkócot, gyapotot sodornak, csont- 
enyvet főznek. Javítani kezdik az ablakot, az 
ajtót, eltömik réseit, a zárakat ellenőrzik. Ke
zükre már ráfagy rozsda, kocsikenőcs, a csi
szoló kövek pora. A lenmag olajával kimért 
mozdulatokkal tisztítják kezük fejét s az uj- 
jaikat a körömágy körül. A szerszámok aztán 
visszakerülnek a helyükre, maradjon oda- 
kinn a huzat, az asszony ne zsémbeljen, ne 
táncoljon a mécs lángja, sem a bükkfahasábé 
a kemencében, a gyerekeket pedig kerülje el 
a rút betegség.

Arra az agyagistennőre visszatérve: vö
röses volt a színe, és a történetével is meg
ajándékozott a színésznő. Nyáron készült a 
lombok alatt és a patak vizével: festékport 
hozott a mester. Emlékszem, mi is művész- 
kedtünk, de a mi tárgyaink a napon szárad
tak aztán, vagy a kenyérsütés után a ke
mencében: többnyire megrepedtek, eltörtek 
a kiégetéskor, csupa szomorúság.

Miféle agyag kell az istennőhöz. Milyen 
kemence kíméli meg a szépségünket?

A vénasszony megtanította egyre-másra. 
Hogy kell felnevelni a kényes pulykacsibé
ket, öblös edényekben illatos szüvát, és cse
répfazékban szilvalekvárt, bödönben zsírt, 
mézet tárolni egész éven át. Mi kerüljön a 
vakablakba, a kemencébe, a kamrában kör
befutó lócára: miért kell időről időre átszitál
ni a lisztet, s hogy hol a kapor, a szurokfű, a 
csokorban szárított csombor helye a házban. 
Mikor illendő csörögét, mikor szalagos fán
kot sütni, s a vendéggel hány órától lehet 
kimértebben szólni, vegye már észre magát. 
A vénasszony. Csak mostanában gondolok 
arra, hová is lett a fiatalsága, miért porolt az 
öreggel, ha kellett, ha nem, miért szégyellte 
szónoki hajlamait.

Kilencedik nap, ujjonganék, de lehajtom 
fejemet, minden perc a hálaadásé.

Kegyetlen képű reggelek között ki tudna 
rád ismerni, ködkabátod gallérja elföd, hú
rok, hangközök függőkertjén sarjadnak füst
virágok — valaki énekel, a szavakat még 
értem, de az egészet együtt nem. De valaki 
mégiscsak énekel, és a hang nem egészen 
ismeretlen. Válaszolni zenével. De nem tu
dok. Nem várnak választ.

Ha hiszed, ha nem, a visszaúton még 
rókát is láttam. Kétszer! Az első a szakadé
kon túl, a napsütötte oldalban járt figyelme
sen, bizonyára a sütkérező egereket leste! 
Aztán a tanyák előtt, egészen közel hozzánk 
is felbukkant meleg sárga-fehér bundás a- 
lakja, meg is lepődött s egy pillanat alatt 
felszökve szaladt föl a sarjerdóbe. Még mi
előtt kiértünk volna az országúira, könnyű 
fogatok jöttek szembe velünk, diadalmas ké
pű vadászok, az utolsó fedeles szekér volt, a 
kutyákat hozták benne. Haj ki, lányom, ró
kalányom, haj elő.

Hajtóvadászat következik, rókatestvé
rem, árkon-bokron túl legyünk. Csak veled 
tartok.

Most nem tudok leveleidre válaszolni 
semmit. Sem versben, sem semmilyen be
szédben, nem vagyok "szómívelő" ember. 
Ha szabad mondanom, de akarom is mon
dani: várom, hogy újból lássalak.

A történet pitvarba, kamrába, szívbe ka- 
nyarodhatik, könnyen kockázatossá lehet, 
így aztán a hallgatást, a csöndet műveljük, 
hogy ne ártsunk.

Úgy van: itt, de újra és újra meg kell 
köszönnünk, hogy adatott nap látásra, leve
gő és víz életre, idő ismerkedésre és alkalom 
a viszontlátásra: a hegyre mennék, de csak a 
kert van a közelben, hogy fölemeljem szíve
met.

VI. A nevetés
Egyedül restell a színházba menni, de 

rabul ejtették szívét a mímusok, különösen 
egyikük, és nem sok reményt fűzünk ahhoz, 
hogy kigyógyuljon a bajból. A mímus haja 
mint a napsugár, és mosolya is a derűs A- 
pollóé. Termete sudár, és minden mutat
ványt könnyűszerrel elvégez, tragédiában 
még nem lépett föl, de ez nem rajta múlott. 
Odaadóan játszik: ha körtáncra, szaladásra 
vagy ölelésre szólítják fel, mindenben egyen
letesen jó. Amúgy szerény és jólnevelt. Ennyi 
jót ugye földi emberről nem is lehet monda
ni? Pedig így van. Egy baja van neki, egyet
lenegy, de az elháríthatatlan. Hogy nem a- 
karja meglátni a szomjú szemű leányt, aki 
örökösen őt fürkészi a játékok idején, s aki 
már nemcsak álmait népesítette be a vágya
kozás képeivel. No mit lehetne tenni?

Várakozzunk.
Először a növények részeit tanítják meg 

nekik, a gyökeret, a szárat, aztán tanulják az 
egész rendszert a zuzmóktól a berkenyefáig, 
a tölgyig. Egy halott nyelv szavait biflázzák 
megátalkodottan, a két-, három-, négytagú 
furcsa szavak mint a pernye szállnak a leve
gőben. Attól aztán lassan az arckifejezésük is 
megváltozik, a sok szokatlan névtől az ardz- 
maik sajátosan fejlődnek és...

De közben a népek szavajárása, a test 
edzése, a materia prima tanulmányozása is 
sorra kerül, aki háromszor hiányzik, végleg 
hazaküldik: a gyógyító mesterek nem tűrnek 
el semmi kihágást, komorak, csak egymás 
között tréfálkoznak.

Megriasztják őket jól, aztán már bármit

számon kérhetnek, még a polgárok jegyzé
két is szó szerint betanulják.

Álarcot rájuk, akkor felszabadultabban 
gyakorolnak és nem feszélyezi őket semmi, 
de közben a felügyelő se menjen ki a terem
ből. Óránként ihatnak egy korty vizet, pihe
nésre négy órányi gyakorlás után kerülhet 
sor. Ha nappal nincs hely, éjszaka is lehet 
ismételni a fáklyafénynél: a mozdulatok o- 
lyankor különösen szépek, ha bírná az em
ber, órákig is elnézhetné.

— Van, aki nem bírta.
— Nem azért ment el: a honvágy miatt.
— De elment más is.
— El, aki önfejű és nagyobbnak hiszi ma

gát a mesternél.
— Aki itt maradt, az sem nevet.
— Nem? Hogyhogy? Ezt nem vettem

észre.
A legszebb álarcokat asszonyok festik, és 

a kárpitokhoz is értenek. Csak azt nem lehet 
tudni, mikor készül maszk és terv a kárpi
tokhoz: hiszen örökösen előttünk járnak, 
csak a fürdő kapujában tűnnek fel rövid idő
re, amikor a szokás megengedi. Kékkel, e- 
züsttel, feketével, vörössel dolgoznak, a 
bíborkagylóért a legtávolabbi településre is 
képesek elmenni. Olyankor a vénasszonyt 
otthon hagyják, és egy-egy apró gyerekkel a 
karjukon kérezkednek fel a gyorsszekerekre. 
Tekintetük körül pára, a vállukat mindig be- 
födözik.

Ma meséket hallgattál, a filozófus szava 
képzeletednek nem szabott gátat és érteni 
vélted az idő meg a tér összefüggéseit. Aztán 
láttad, hogyan énekel a csavargó a legszebb 
fogadóslány ablakánál, s te is dalt kerestél. 
Fogsz valaha nekem énekelni? Honnan ho
zod énekeidet, ad-e Isten kegyelmesen időt 
arra. Ott voltál, amikor lakomához hívták a 
bölcset, és mosolygott. A mai nap nem a 
gyomoré — közölte a küldönccel.

— Mit mondjak, uram?
— Hogy köszöntem.
— Mit mondjak, mikorra várhatják?
— Eresszék a kútba a részemet, megvár 

az engem, de a borból egy pohárral loccsant
sanak a tűzbe, ne vegyék az ősök kevélység
nek a távolmaradásom.

Két nap múlva megmondom, ki vagyok, 
s én is többet tudok meg rólad. A kendőbe 
csomózott pogácsát, elővehetjük s a pohár 
vízen, mint az örömök legnagyobbikán, meg
osztozunk. Nevetni kívánsz: adj nékünk, Is
ten, nevetést. Add, hogy mint a dió két fele, 
találkozzunk, s ne sújts a találkozás miatt ha
ragoddal. Egyetlen kicsi kerti vessző az aján
dékom, a grádicsok közeléből. Amikor el
szárad, már csak befelé szól az ének, és kétfelé 
utazunk, források felé. Hálaáldozattal.

Szerette volna megkérdezni, milyen na
pokat éltek át abban a távoli országban, kik 
vették körül őket, hogy hárították el az ide- 
genség farkasait, s milyen volt aztán a haza
térés, a visszaszokás. Annyi mindent sze
retett volna kérdezni, hogy arra egy egész 
élet lehetne csak válaszidő. Amúgy is meg
tanulta, milyen váratlan nyerseségeket sza
badít fel a legártatlanabbnak tűnő kérdés. 
Nem kell mindent megkérdezni, nem is le
het. Mire észbe kapnánk, a válaszok is kér
déssé változnak.

A tanítómester asszonya hímzésbe kez
dett, életfát akart a szőnyegre varrni, a rajz
zal elkészül, de az öltés felől kétségei voltak. 
Üzente, küldjünk mintakendőt.
» > »  folytatás a 18. oldalon
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folytatás a 17. oldalon

— Száröltés. Csak szorosan egymás mel
lé, körkörösen.

— Jobb, ha látok egy vásznat kivarrva, 
azt jobban értem.

— A vánkosom huzatát vidd el neki, néz
ze, tanulja.

Igaza is van: az öltögetés, mint a könny
hulla tás, könnyít a szíven.

Azt is megtudom, merre alakul ez a tör
ténet, sok mindenre terem a suttogásban ma
gyarázat. Figyelj csak:

Fogta Isten a teremtményeket és ide-oda 
rakosgatta őket. Szigorú szemmel figyelt a- 
rányokra, helyzetekre. Még nem mozdult 
semmi — csupa szobrocska volt a világ, a- 
gyag- és fémeszközök, elektroncsöppek, 
kristályos gyanta, bőrma sé.

Időt is teremtett köréjük: őszt, reggelt.
Ő találta ki, hogy jobb a világnak, ha van 

tél, van nyár. Január, július! — mondanád. 
De többet ér, ha a legapróbb részletek nevét 
magad jelölöd. Az összefüggés megsejtésére 
nem mindig vagyunk képesek, és megnyug
tat a gondolat, hogy valaki, Valaki mégiscsak 
figyeli iparkodásunkat. Hiszen kezdetben 
sem volt minden egyszerű.

Furcsa: egy pillanatra a Rák teljesen elta
karta a Vízöntőt, a levegő elsötétült, csak a 
víz végtelen, egyenletes csobogása. Hall
gasd: hiszen te magad vagy a víz.

Te meg hallgasd a régi poétát: Hét fő 
csillag vagyon az égi forgáson, mely által 
embereknek... Tudod, mit jelent.

— A hét csillag?
— Tudod, hogy árad felénk a mindensé- 

gen át a könny, a mosoly, a harag, a szó, az 
ölelés, az álom, a vágyakozás. Akönny Kro- 
nosz, Zeusz a születés, Hermész a szó, Árész 
a bátorság, a Hold az álom, Afrodité persze 
a vágy... A nevetés? No, mit gondolsz?

Isten csak fény, nincs benne semmi sötét
ség.

VII. Sima 
modornak
Kihívott a társaságból. Bevitt az írószobá

ba, ahol a jó tűz melege még kedvesebbé tette 
a vöröses kelméket, a párnázott ülőalkalma
tosságokat. Hellyel kúrált. Elmondta, miért 
nincs otthon a család többi tagja, ki erre, ki 
arra, színházban a harmadik városban, vers
mondó vetélkedésen — szóval távol az ott
hontól. Aztán váratlanul felállt írópultja mö
gül, leült a padra, közelebb húzódott, és csil
logó szemmel kezdett mesélni a lányáról, aki 
papnő lesz, felkészülésének most van első 
esztendejében.

Még nem láttuk egymást soha, nem akar
tam mint házigazdát megbántanni azzal, 
hogy félbeszakítom, hirtelen faképnél ha
gyom, de szó, ami szó, volt a helyzetben 
valami hamisság. A többiek ott fagyoskod- 
tak a másik teremben, a szertartás ugyan 
még nem kezdődött meg, de bizonyára fel
tűnt a távollétünk. Be is nyitott, sőt be is jött 
mindegyre valaki, ügyeket intézni, kérdez
ni, de ő fél szájjal válaszolt mindenkinek, 
csak rám figyelt, persze másról mesélt félig 
suttogó hangon, sietősen, és mondom: csil
logó szemmel. Szerettem volna felállni és 
azonnal visszamenni a többiek közé. De hal
lani kellett a lány történetét.

Abigoét orvosnak szánták, engedelme

sen viszonyult a családi tervhez. A könyve
ket elfogadta, apjával fel is kereste a harus- 
pex feleségét, híres gyógyító hírében állt, at
tól kapott tanulnivalókat a nyár idejére. 
Ősszel aztán avatással kezdődött volna a 
tulajdonképpeni felkészítés, az évekig tartó 
szigorú gyakorlat a bőr, a csont, a pszükhé 
mindentudói oldalán. És akkor történt, hogy 
egy vasárnap reggel hüppögés hangzott a 
szobája felől.

— Abigoé! Valami gond van?
— Igen, bajban vagyok.
— Gyere le!
Akkor a szülei közé jöhetett a hitvesi ágy

ba a nagylány. Ott sírta el félve, halálra vál- 
tan, hogy nem lesz ő sohase orvos, nem tud 
megbékélni a gondolattal.

— És akkor... mi lesz, mire vágyói?
A pap, mint aki a diadalkapu felé közele

dik, vagy mint valami szerelmes nézett a 
szemembe, és mondta, hogy szinte sejtette, 
érezte, mit fog a leányka válaszolni.

— Kimondta aztán. Hogy pap lesz. Ko
rábban ilyesmit el sem tudtunk volna kép
zelni. Aztán könnyűszerrel megtanult min
dent, és most, mint a pacsirta, boldog, ott 
van, a hivatására készül.

Ekkor már nem féltem, hogy modorta- 
lannak tart, révbe érkeztünk, gondoltam, 
mehetek végre, és sietve visszatértem a nagy 
társaságba. A hidegbe, a biztonságba. Ké
sőbb, amikor mindennek vége lett, és a pap 
kikísért a kocsihoz, ajándékot adott és meg
ölelt. Éreztem az arca illatát. Valami mézes 
kenőcsöt használhat — gondoltam, és meg is 
lepődtem, hogy üyen létezik, pap létére — 
de bizonyára inkább férfi létére.

Jobb, hogy sose látom többet. De a leány
kát meg fogom keresni a tanulók csarnoká
ban.

Abigoé: müyen hamar kiszolgáltattak 
nekem, idegennek, csak a puszta meséddel.

A szertartás végére megértettem, kikből 
áll a társaság. Nem akármilyen férfiak: ma
guk a festők voltak leginkább jelen, rajzmin
táik a falra erősítve a rossz fényben is életre 
keltek. Látszott rajtuk, hogy költöttek már el 
együtt vacsorát, s hogy az eső idején sem 
szokásuk odahagyni a festékes tégelyeket, a 
vásznat, az agyagedényeket. Ide az edénye
ket nem hozták el, azok a nap fényébe kíván
koznak, majd a tavaszi sugárba kiteszik e- 
gyetlen nappal idejére, mielőtt a megrende
lőhöz szállítanák. De olyan is van, aki rögtön 
szalmába, ládába csomagolja, és vizsla sze
meknek, véletlen balesetnek soha nem teszi 
ki az alkotásait.

Ha pedig nem jön tőled üzenet, összeom
lik a bizalom korábban felékesített, bizton
ságosnak vélt építménye: minden nap újabb 
nyugtalanság. Lehet ezzel a bizonytalanság
gal élni? Nem hagynak munkálkodni a meg
bízhatatlan érzelmek, a válasz mindenkor 
Isten, de a válasz súlya alatt néha már-már 
össze is roppanok.

Oltünosz nem született szennyes ágyból, 
de valami beteges félelem fogta el, ha szár
mazására gondolt. A család a lapithák és a 
kentaurok összecsapásáról nem beszélt, ő 
maga már törve, szinte nyomorékul beszélte 
a lapithák nyelvét: azt is csak, ha a régi törzs
ből valaki előtt bizonyítani akart.

— Ne akarj előttem semmit bizonyítani, 
Oltünosz, a hiteled lejárt. A hatalom, amely
ben most oly magabiztosan merítkezel, nem 
tart örökké. Az elfelejtett anyák és varázs- 
igék, tudod jól, meg fogják mérgezni öreg

napjaidat, s mit téssz akkor? Ezt csak gon
dolta, mert hetek óta nem válaszolt Oltünosz 
üzeneteire, ha maga elé idéztette, hallgatott, 
ha beszélt hozzá, lehajtott fejjel figyelt, majd 
elköszönt.

Végtére nem olyan nagy dolog, amit 
megtagad tőlem. Nem járhatok idegen há
zakhoz, nincs is annyi idő, hogy minden 
tanítványommal szólhassak. S jobb, ha időn
ként együtt vannak, amikor mesélek. Egy 
vüágos termet, hozzá egy frigidáriumot a 
lányoknak s egyet nekem, ha kis időre vissza 
szeretnék vonulni: ennyi az egész. Tudjuk, 
hogy kell a fátyolt viselni, és sem versünk, 
sem lépésünk, sem toliforgatásunk nem za
varhat a környékben senkit, a politikusokat 
és a filozófusokat is beleértve: a nesztelenség 
velünk született. Tudjuk viszont, hogy ő, 
mint a bűnös gyermek, úgy retteg az arkhón- 
tól, akkor viszont kár volt a szavazatokat 
elfogadnia, és a helyében első volnék, aki a 
golyókat visszatétetném abba az elmés szek
rénykébe: a választás elvégre tévedésből is 
származhat, a jóvátehetőket pedig késede
lem nélkül jóvá kell tenni.

Ami a termeket illeti... lesz terem — 
mondta Oltünosz fátyolos hangon —, de 
nem most. Egyelőre ez a helyzet. Meglátjuk. 
Majd, ha Calendae lejárt. Itt is lesz terem a 
közelben, a könyvtár egyik kamrája elköltö
zik... Itten a folyosón. Sajnálom, hogy éppen 
az nem lehet... De ez sem biztos. A fölött az 
épület, az arkhón diszponál.

Valamikor úgy tűnt nekem, szép szálfá
ból faragták ezt az embert. Egyenes háta, 
nyugodt lépte, egyértelmű férfias vonásai 
bizalmat kelthettek bárkiben. Gondosan ke
rekre nyírt szakálla nem hozott a késre szé
gyent, pülantásában volt értelem. Belátom, 
mindezek a csalóka látványosságok körébe 
tartoznak, nem érzek iránta ellenszenvet, 
csak ellenállhatatlan közömbösséget. Mit 
hallgatom ezeket a fátyolos, vénasszonyos 
szavakat itt, mint akit megbűvöltek? Mi kö
zöm ehhez a bábhoz, aki viselkedni tanult 
évekig, s közben hagyta, hogy örökre meg
szökjék belőle a lélek? Ki ez? Mire várok ezen 
a méltatlan helyen?

A leánykák mind a heten vendégeim vol
tak ebédre, és legszebb mosolyukkal vettek 
körül, miközben folyt belőlük a szó, és hol 
félénken, hol felszabadultan válogattak a fel
tálalt étkekben. Volt kétféle édes bor is, abból 
alig kóstoltunk, de a könnyen párolt, ka
kukkfüves gyökerekből mindegyre vettek, 
egyesek a húsból is, és bőven fogyott a búza
lepény. Mint ülatos madárraj hagyták el a 
házat, éreztem, megüresedik a lelkem is, a- 
mikor elvonultak.

Adj nekem, Isten, termeket, hogy tanít
hassam ezeket és más lányokat a táncra, 
mondassak velük szép zengésű epódoszo- 
kat. Mondjam el nekik minden tapasztala
tomat, hogy védelmet nyerjenek ebben a 
csupa-háború vüágban. Add, hogy megbé
kélt szívvel használhassam fel a hátramaradt 
esztendőket, mielőtt a sötétség vagy a fulla- 
dozás hatalmába kerítene. így oldanám fel a 
magányt, s ez az egész környék hasznára 
lehetne.

Briszéisz rajza díszíti majd a bejáratot, 
hogy emlékezzenek szerelmes rabságára és 
rám is, akit annyi vád ért.

[*1 Ifi NI tü  l# i ill Ifi i«| |i
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Szentkuthy történetmondása és meseszövése azáltal jelle

mezhető leginkább, milyen viszonyt ápol a hiteles dokumen
tumokkal a és fikdó sajátos teremtő képességével; hogyan 
válogat a lehetséges kommentárváltozatokból, és mennyit 
tesz hozzájuk önnön múltértelmezéséből. Már csak önmaga 
védelmében is. A lehetséges körüljárása, feltérképezése és 
újbóli léttel telítése révén, legalábbis Heidegger szerint, az 
"egzisztencialehetó'ség " ismétlése (amely nem az elmúlt vissza- 
hozása és nem a jelen visszakötése a túlhaladotthoz, hanem a 
történelemben "jelen-volt" lényegének a kimerítése) megmu
tatja a történelemben létező épp-így létének okát, és azt a 
számtalan másféle sorsot, melyet, mint író, elképzelhet magá
nak sajátjaként. E múltfaggatás során az "egzisztendalehető- 
ség" ismétlésének egyedüli és kizárólagos alanya: a múltat 
faggató, aki énjének különböző korokba és számtalan alakvál
tozatban történő kivetítésével és folyamatos ismétlésével, a 
történelem egyhangú és ciklikus ismétlődéséről lebbenti föl a 
fátylat, és fedi fel azokat az álarcokat, melyeket színpadi 
szereplése során viselt. Ekként a történelmet és saját énjét 
meghatározni szándékozó író minden egyes művében szük
ségképpen is "önmagát választja hőséül", konok következe
tességgel, legfeljebb más és más alakváltozatában ismétli meg 
"egzisztendalehetőségét”. Tanulságos Pessoa egy vallomását 
társítani a Szentkuthy-féle intendóhoz: "Minden kicsúszik a 
kezem közül. Az egész életem, az emlékeim, a képzeletem, és 
amit magában hordoz: a személyiségem, mind kicsúszik a 
kezem közül. Szüntelenül úgy érzem, hogy valaki más vol
tam, hogy másként éreztem, hogy másként gondolkoztam. 
Olyan dőadás szemlélője vagyok, ahol más a díszlet. Ónnön- 
magam szemlélője vagyok."

Szentkuthy regényeiben valamennyi plasztikusan meg
rajzolt vagy csupán egynémely jellemvonásra redukált sze
mélyiség, az íróról "lekapcsolódott" alak, mivel nem óhajtja 
magát sem felfedni, sem áttetszővé tenni, rögvest álarc mögé 
búvik, s éppen azt a beszéd- és írásmódot testesíti meg, aho
gyan az író adott pillanatban a szerepidentitásról gondolko
dik: bölcselkedik, teologizál, moralizál, katalogizál vagy 
monologizál. Nem történik más, mint hogy az ÉN—ről lekap
csolódott alakok a rájuk aggatott vagy maguk által választott 
maszkokon keresztül szemlélik elsősorban is önmagukat, il
letve azt a "felettes" valakit, aki őket írja, "hozza játékba", 
illetve írás közben valóságosnak aligha nevezhető interakd- 
óba kényszeríti valamennyiüket, ez a "szereplés" többnyire 
kimerül abban, hogy maguk is naplójegyzeteket, leveleket és 
kommentárokat írnak. Szentkuthy megint csak Pessoával 
együtt mondhatja: "Különböző személyiségeket teremtettem 
magamban. Állandóan személyiségeket teremtek. (...) Hogy 
alkotni tudjak, megsemmisítettem magam; annyira külsővé 
lettem önmagámban, hogy még önmagámban is csak külsőd
legesen létezem. Eleven színpad vagyok, ahol különböző szí
nészek lépnek fel, és különböző darabokat adnak elő." 
Úgyhogy a hős valamennyi "áltörténeti" regényben nem más, 
mint egy lehetséges álarc, de olyan álarc, amely sohasem 
önmagába zártan létezik, hanem a többi álarccal való kölcsön
hatásában: "együttes játékában", s ha megfosztjuk sokféle és 
gazdag kapcsolatrendszerétől, "a legjobb szándékkal is azt 
hihetjük, hogy a történelem egyhangú játék, mindig másféle, 
de mégis mindig hasonló, miként a sakkfigurák ezernyi kom- 
binádós lehetősége; egy olyan játék, amdyben vég nélkül 
analóg helyzetek és mindig ugyanazok az érzelmek kevered
nek, a dolgok ismétlődésének örökös és könyörtelen hatása 
alatt”, miként Braudel írja a Position de l’historien en 1950 
esszéjében. Szentkuthy joggal kérdezheti Maurois-val együtt: 
"a hős talán nem is volt más, mint egy álarc, de az álarc nem 
válhat maga is igazi személlyé?" Dehogyisnem. Ellenkező 
esetben szomorúan kell levonnunk ugyanazt a következte
tést, mint amit Braudel vont le tanulságként: "az egyén 
túlságosan gyakran csupán egy elvonatkoztatás a történe
lemben".

BÁLINT PÉTER: Közelítések Szentkuthy történelem- 
szemléletéhez (Forrás, 2002. március)
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HELIKON

ZENE — TEGNAP, MA, HOLNAP 31.
Háry János — ä la Hongroise

A 18. századtól errefelé na
gyon sok mű keletkezett Európá
ban, amely címében, néha mon
danivalójában, ritkán szellemé
ben méltán viselte az UNGHERE- 
SE, UNGARISCH, HONGROISE, 
azaz MAGYAR MÓDRA jelzőt. 
Haydn D-dúr zongoraversenyének 
Rondo all’Ungarese feliratú befeje
ző tételétől Schubert, Brahms, 
Csajkovszkij és mások idetartozó 
művd jelzik a nagy alkotók ér
deklődését is a magyaros vagy 
éppenséggel magyar zene iránt. 
Régen felfigyeltünk erre a jelen
ségre. Kodály a legdsők között 
hívta fel a figyelmet e "különös 
irodalom, idegenek magyarnak 
szánt zenéje" iránt. Beethoven fel
tűnően rátalál a már nem magya
ros, hanem valódi magyar zenei 
hangvételre, nyugodtan mond
hatjuk: magyar szellemiségre. És 
nemcsak rátalál, de azonosul is ve
le. Brahms jelentős műveinek sok 
részletére is áll ez az egybefonó- 
dás egy zenei vüággal, amelynek 
valódi természetét a 19. század
ban alighogy elkezdték feltárni 
gyűjtők és zeneszerzők. A leg
szebb magyar romantikus zenét 
Brahms írta meg a h-moll Klari
nétötösben. Liszt kifejezetten ma
gyar zenét írt. Művei akkor is ezt 
a sajátos szellemi szubsztanciát 
sugározzák magukból, ha a vá
lasztott téma és vele együtt a dm 
egészen más történés-keretet, 
szellemi tartalmat ígér. Ami Liszt 
elődeinél, kortársainál — például 
Berlioznál — zseniális alkalmi rá- 
találás, az a liszü életmű központi 
magva: szellemében és kifejezé
sében egyaránt magyarnak lenni 
a zenében. Talán éppen ezzel ma
gyarázható Liszt zenéjének egzo
tikumként való hallgatólagos, tit
kos számontartása. A Dante- szo
náta, a Halál tánc és még sok más 
nagyszerű Liszt-zene marginali
zálódására is ez lenne a magyará
zat? Kodály művei is — minden 
játszottságuk ellenére — nehezeb
ben törnek utat maguknak a világ 
hallgatóságához, mint sok más ha
sonló utakon járó Kodály-kortárs 
muzsika. Orff Carmina buranáját 
Afrikától Grönlandig, San Frands- 
cótól Tokióig mindenhol és azon

nal be tudják fogadni az emberek. 
Mi a titka? Nehéz rá válaszolni.

Nemrégiben Kodály Háry Já
nosának franda változatát láttam 
videofelvételről. Az előadásnak 
nagy sikere volt. Néhány számot 
nyütszíni taps követett. Látható 
volt, hogy érti, érzi, szereti a fran
da közönség Kodály művét, a 
magyar népdalt, a történet bájos 
meseszerűségét. Az előadás ren
dezője, hogy érthetővé tegye Ko
dály daljátékát, sok 'magyarázó' 
párbeszédet tett be Háry és a Diák 
— egyébként nagyformátumú — 
színpadi alakításába. Mindunta
lan Sztravinszkij Katona törté
netére emlékeztető momentumok 
fűszerezték az előadást, finoman 
utalva a közönség tudatában már 
meglévő emlékképekre, azok ak
tivizálására. Szinte bevonta a tör
ténés fonalát mesélő két figurát a 
nyugat-európai kultúrkör hagyo
mányába. Kétségkívül szolgála
tot tett a műnek: segítette a mű és 
ÚJ közönsége találkozását. És da
cára a rendkívüli színészi teljesít
ménynek, kicsit erőltetettnek ha
tott ez a mindenáron való segíteni 
akarás. Legalábbis láthatóvá, ki- 
tapinthatóvá vált a szándék, és 
akkor már sokat veszít katartikus 
erejéből. A színpadkép egyenesen 
csodálatos volt, a modem színházi 
technika minden nagyszerűségét 
hivatott volt bemutatni. Renoiri 
színorgia, mesteri színpadképvál
tozások, a cselekmény pörgetésé
nek virtuóz volta szinte elfedte 
magá t az eredeti kodályi világot. Ti
pikusan nyugati produkdó sikere
dett az álmélkodó nézők előtt. 
Azok, akik jól ismerik a daljáték iga
zi szellemiségét, két világ között 
hánykolódtak: a mű igazi arculata 
és a csodálatosan megfestett újport- 
réközött. Az előadás az Ä LA 
HONGROISE kifejezést ju t
tatta eszünkbe, és közben még
is elism eréssel kellett m eg
állapítanunk, hogy a mű még 
ebben a távoli színpadi válto
zatában is él és hat.

Állandóan ott lappangott tu
datunkban: milyen lett volna a 
közönség reagálása, ha az eredeti 
művet mutatják be magyar nyel
ven? Elképzelhető lett volna a 
francia nyelvű előadás is úgy, a- 
hogyan például olasz operákat 
magyar fordításban adunk elő. A 
közönség értette volna a szöve
get, és élvezte volna az eredeti 
műremeket. De akkor még min
dig adós maradt volna az előadás 
a mű mögött meghúzódó törté
nelmi háttérrel, az érzelmi-indu
lati atmoszféra megértetésével, a 
MI VILÁGUNKBÓL való kite
kintés másságával.

TERÉNYI EDE
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HOL-
A Kossuth-díjas Szilágyi István az idén 

átvehette a Kemény Zsigmond- és Mártii Sán- 
dor-díjat is. Gratulálunk!

A  2002. évi Zelk Zol tán-díjat Poós Zol
tán vehette át a Szántó Piroska — Vas István 
Emlékmúzeumban. Az elismerést Takács 
Zsuzsa nyújtotta át, megemlékezve a köl
tőről és Orbán Ottóról, a díj kurátoráról.

Fú'sí Milán Jutalomban részesült Térey 
János Paulus című verses regényéért, és Tő- 
zsér Árpád, életművéért. A díjat a budapes
ti Szabó Ervin Könyvtárban nyújtották át. 
Laudációt mondott Somlyó György és Tor
nai József kurátor.

Az Olasz Köztársasági Érdemrend (Ordi- 
ne 'Al merítő della Rejrublica ltaliana) pa
rancsnoki fokozatát vehette át Szörényi

László Rómában, az olasz köztársasági el
nöktől.

Benkő Attila Téli esték című hangjátéka 
nyerte a Magyar Rádió által kiírt pályáza
tot.

*
Életműve elismeréseként Komlós Ala- 

dár-díjban részesült Domokos Mátyás.

Szakonyi Károly vehette át a Galsai 
Pongrác emlékére alapított Liza-díjat, 
amellyel a Magyar írók Egyesülete a gro
teszk, csúfondáros, a humoros hangvételű 
alkotók életművét kívánja jutalmazni.

A  Csíkszeredái Székelyföld díjazottak 
Egyed Péter, Lászlóffy Aladár és Tófalvi 
Zoltán.

A  British-Hungarian Fellowship Cushin- 
díját Peter Sherwood, a Londoni Egyetem 
tanára kapta. A magyar származású műfor
dító többek között Balassi Bálint, József At
tila és Pilinszky János költeményeit for
dította angolra különböző antológiák szá
mára.

Hatvankét éves korában elhunyt Ber
kes Erzsébet JózsefAltila-díjas kritikus.

Hetvennyolc esztendős korában el
hunyt Doby János költő.

Illyés Gyula tiszteletére emléktábla

avató ünnepségre került sor Budapest Fő
város XIII. Kerületi Ónkormányzata rende
zésében, a XIII. kerület Hun utca 6. számú 
háznál. Beszédet mondott Baranyi Ferenc 
is, az írószövetség koszorúját Kalász Már
ton helyezte el.

Veres Péter születésének 106. évfordu
lója alkalmából koszorúzási ünnepséget 
rendeztek Balmazújvárosban, az író szülő
házánál.

A  Parnasszus folyóirat téli számának 
élő bemutatóját rendezték meg a Műcsar
nokban. Az est házigazdája Turczi István 
volt. A vendégek között v olt mások mellett 
Bella István, Lackfi János és Alexander 
Nawrocki lengyel költő, műfordító, szer
kesztő.

Szabó Magda volt a vendége a Károlyi 
Palota Ötórai tea. Szombat esti beszélgetés 
dmű irodalmi estjének. Az írónővel Oszto- 
vits Levente beszélgetett.

A Litera.hu irodalmi portál vidám iro
dalmi óévbúcsúztatót rendezett a budapes
ti Toldi moziban. Az esten közreműködött 
mások mellett Darvasi László, Esterházy 
Péter, Garaczi László, Kukorelly Endre, 
Márton László, Nádasdy Ádám, Németh 
Gábor és Szilágyi Ákos.
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K ö lc se y -é le tr a jz
VÍZSZINTES
1. A  Kölcsey-életrajz írójának neve.

13. Máshová pakoló. 14. Terv. 15. 
SzoLmizációs hang. 16. Alá. 17. Ke
vert elő! 18. Olasz, norvég és luxem
burgi autójelzés. 19. Becézett Ilona.
21. Utasít. 24. Lao-..., kínai filozófus. 
25. Cselekszik. 27. Tüzel. 28. Párizsi 
reggel! 30. Kutató. 33. Angol gyógy
szer! 34. Árnyalat. 35. Három, fran
c iáu l. 37. O tven  százaléka. 38. 
Zivataros eső jelzője. 41. Bolti dolgo
zó. 43. Népies tej. 44. Számszerű tény.
46. Errefele! 47. Párt összeadó. 50. 
Sam betűi keverve. 51. A  máj váladé
ka. 53. Páros szélerő! 54. Amélybe. 56. 
Névelő. 57. Orosz női név. 59. Note
szébe jegyző.

FÜGGŐLEGES
2. Mosott ruhát kiteregető. 2. Atti

la névváltozata. 3. Numero, röviden.
4. Lett sakkvilágbajnok (Mihail). 5.

Telefontárs. 6. Bp. a fővárosa! 7. 
Vágyba szinte belepusztul. 8. Etikett.
9. Kék játék! 10. Becézett Enikő! 11. 
Pápai követ. 12. Áradozik. 17. Ma
gánérdek. 20. Tanintézmény. 22. 
E te lt e lő le  fe lz ab á l. 23. N ag y  
orosz tó. 26. Régi iskolatípus. 29. 
H á ro m e le k tró d o s  e lek tro n cső .
32. Rum cseppek! 32. 35 nap. 34. 
Lakosságot beköltöztet. 36. Fába 
betű t vés. 37. A Kölcsey-életrajz 
címe. 39. A nyam éh (rom án). 40. 
Túlhint. 42. Ó sztályfőnök, a gye
rekek nyelvén. 45. Tupac..., ind i
án felkelő. 48. Ku-Klux-..., rasz- 
szista szervezet. 49. D isznót vá
gat. 52. Szántóeszköz. 55. Becézett 
Elemér. 58. Gyakori igevégződés. 
59. Ferrum. 6. Szintén.

BOTH LÁSZLÓ
A Helikon 2. számában közölt 

Matematikai összefüggés című rejtvény 
megfejtése: ...hogy a keresztfa és az uni
verzum szerkezete...
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